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 المرآن

ٌِْب َوٌَمُولُوَن  َسْبعَةٌ }َسٌَمُولُوَن ثاََلثَةٌ َرابِعُُهْم َكْلبُُهْم َوٌَمُولُوَن َخْمَسةٌ َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم َرْجًما بِاْلؽَ
تِِهمْ  َما ٌَْعلَُمُهْم إِالَّ لَِلٌٌل فَاَل تَُماِر فٌِِهْم إِالَّ ِمَراًء َظاِهًرا َواَل  َوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم لُْل َرّبًِ أَْعلَُم بِِعدَّ

 [ٕٕ({ ]الكهؾ : ٕٕتَْستَْفِت فٌِِهْم ِمْنُهْم أََحًدا )
 التفسٌر:

سٌمول بعض الخائضٌن فً شؤنهم من أهل الكتاب: هم ثبلثةٌ، رابعهم كلبهم، وٌمول فرٌك آخر: 
وكبلم الفرٌمٌن لول بالظن من ؼٌر دلٌل، وتمول جماعة ثالثة: هم هم خمسة، سادسهم كلبهم، 
: ربً هو األعلم بعددهم، ما ٌعلم عددهم إال للٌل من -أٌها الرسول-سبعة، وثامنهم كلبهم، لل 

خلمه. فبل تجادل أهل الكتاب فً عددهم إال جداال ظاهًرا ال عمك فٌه، بؤن تَمُصَّ علٌهم ما أخبرن 
  تسؤلهم عن عددهم وأحوالهم  فننهم ال ٌعلمون للن.به الوحً فحسب، وال

[، أي:" سٌمول بعض الخائضٌن ٕٕلوله تعالى:}َسٌَمُولُوَن ثبََلثَةٌ َرابِعُُهْم َكْلبُُهْم{ ]الكهؾ :  
 .(ٔ)فً شؤنهم من أهل الكتاب: هم ثبلثةٌ، رابعهم كلبهم"

الفتٌة من أصحاب  ٌمول تعالى لكره: سٌمول بعض الخائضٌن فً أمر لال الطبري:" 
 .(ٕ)الكهؾ، هم ثبلثة رابعهم كلبهم"

 .(ٖ)"عن السدي لوله: "}سٌمولون ثبلثة{، لال: الٌهود 
 .(ٗ)ٌعنً: نصارى نجران " ولال مماتل:" 
[، أي:" وٌمول فرٌك آخر: هم ٕٕلوله تعالى:}َوٌَمُولُوَن َخْمَسةٌ َساِدسُُهْم َكْلبُُهْم{ ]الكهؾ :  

 .(٘)خمسة، سادسهم كلبهم"
 .(ٙ)وٌمول بعضهم: هم خمسة سادسهم كلبهم" لال الطبري:" 

 .(2)"عن السدي لوله: "}وٌمولون خمسة{، لال: النصارى 
ٌِْب{ ]الكهؾ :   [، أي:" وكبلم الفرٌمٌن لول بالظن من ؼٌر ٕٕلوله تعالى:}َرْجًما ِباْلؽَ
 .(1)دلٌل"
 .(5)ٌعنً: للفا بالظن ال ٌستٌمنونه" ولال مماتل:" 
 :(ٓٔ)ٌمول: للفا بالظّن ؼٌر ٌمٌن علم، كما لال الشاعر لال الطبري:" 

َما" ٌْبا ُمَرجَّ وأْجعَُل ِمنًِّ الَحكَّ َؼ
(ٔٔ). 

: ظن مرّجم ال ٌدرى أحك هو أم (ٕٔ)ما لم تستٌمنه، ولال«: الرجم» لال أبو عبٌدة:" 
 :(ٖٔ)باطل، لال زهٌر

 .(ٗٔ)حدٌث المرّجم"وما الجرب إاّل ما رأٌتم وللتم ... وما هو عنها بال

                                                             

 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٗ٘/2(:ص2ٕٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٓ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٔٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٗ٘/2(:ص2ٕٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٓ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .علم ٌمٌن ؼٌر على بالظن المول: معناه الرجم معنى أن على شاهد وهو. لائله على ألؾ لم(ٓٔ)
 .ٔٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .المائل هو من أدرى ال:  «ولال» لال المحمك: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٗ/ ٖ والخزانة 1ٖٖ/ ٓٔ والمرطبً( رجم) واألساس ٓٙ العشر وشرح 2ٔ دٌوانه فى معلمته من(ٖٔ)
 .51ٖ/ٔمجاز المرآن: (ٗٔ)
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ٌِْب { أي : لوال ببل علم ، كمن  لال ابن كثٌر:"  َضعَّؾ المولٌن األولٌن بموله:} َرْجًما بِاْلَؽ
 .(ٔ)ٌرمً إلى مكان ال ٌعرفه ، فننه ال ٌكاد ٌصٌب ، وإن أصاب فببل لصد"

ٌِْب{ : أي: للفا بالظّن"عن لتادة:"}   .(ٕ)َرْجًما بِاْلؽَ
[، أي:" وتمول جماعة ثالثة: ٕٕتعالى:}َوٌَمُولُوَن َسْبعَةٌ َوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم{ ]الكهؾ : لوله  

 .(ٖ)هم سبعة، وثامنهم كلبهم"
 .(ٗ)ٌمول: وٌمول بعضهم: هم سبعة وثامنهم كلبهم" لال الطبري:" 
بُُهْم { فدل على ثم حكى الثالث وسكت علٌه أو لرره بموله : } َوثَاِمنُُهْم َكلْ  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)صحته ، وأنه هو الوالع فً نفس األمر "
تِِهْم{ ]الكهؾ :   : ربً هو -أٌها الرسول-[، أي:" لل ٕٕلوله تعالى:}لُْل َربًِّ أَْعلَُم بِِعدَّ

 .(ٙ)األعلم بعددهم"
وال فً عدد الفتٌة ٌمول عّز لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم لمائلً هله األل لال الطبري:" 

تِِهم{" من أصحاب الكهؾ رجما منهم بالؽٌب: }َربًِّ أَْعلَُم بِِعدَّ
(2). 

[، أي:" ما ٌعلم عددهم إال للٌل من ٕٕلوله تعالى:}َما ٌَْعلَُمُهْم إِالَّ لَِلٌٌل{ ]الكهؾ :  
 .(1)خلمه"
 .(5)ٌمول: ما ٌعلم عددهم }إال لَِلٌٌل{ من خلمه" لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)ٌمول: للٌل من الناس" ادة:"لال لت 
 [، ثبلثة ألوال:ٕٕلوله تعالى:}َما ٌَْعلَُمُهْم إِالَّ لَِلٌٌل{ ]الكهؾ : وفً  

 .(ٔٔ)أحدها : أنهم أهل المدٌنة لبل الظهور علٌهم. حكاه الماوردي
  .(ٕٔ)للٌل من النسطورٌة وهم حزب من النصارى. لاله مماتلالثانً : أنهم 

 . (ٖٔ)الكتاب بعد طول العهد بهم. وهلا لول ابن عباسالثالث: أنهم أهل 

 .(ٗٔ)أنا ممن استثناه هللا، وٌمول: عدتهم سبعة" ولال ابن عباس:" 
 .(٘ٔ)أنا من أولئن الملٌل اللٌن استثنى هللا، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم" ولال ابن عباس:" 
 .(ٙٔ)أنا من الملٌل، كانوا سبعة" ولال ابن مسعود:" 

 جرٌج ودمحم بن إسحاق : "كانوا ثمانٌة ، وجعبل لوله تعالى :ولال ابن 
 .(2ٔ)}وثامنهم كلبهم{، أي: صاحب كلبهم"

                                                             

 .2ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٔٗٙ/2ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٔٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .52ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٓ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٕٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٕٗ٘/2(:ص2ٕ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .52ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
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لال الماوردي :"وكتب لومهم أسماءهم حٌن ؼابوا ، فلما بان أمرهم كتبت أسماإهم على 
أسماإهم: مكسلمٌنا، وٌملٌخا: وهو اللي مضى بالورق ٌشتري »باب الكهؾ . لال ابن جرٌج : 

 .(ٔ)«"الطعام، ومطرونس، ومحسٌمٌلنٌنا، وكشوطوش، وبطلنوس، وٌوطونس، وبٌرونس به
وكان الكلب لمكسلمٌنا، وكان راعً ؼنم، فبسط الكلب لراعٌه على باب لال مماتل : 

 .(ٕ)"الكلب فً تلن السنٌن كما أنام الفتٌة -عز وجل -الكهؾ لٌحرسهم وأنام هللا
[، أي:" فبل تجادل أهل الكتاب ٕٕفٌِِهْم إِالَّ ِمَراًء َظاِهًرا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}فَبَل تَُماِر  

فً عددهم إال جداال ظاهًرا ال عمك فٌه، بؤن تَمُصَّ علٌهم ما أخبرن به الوحً فحسب"
(ٖ). 

 .(ٗ)لال: ال تمار فً عدتهم" لال ابن زٌد:" 
ٌمول عز لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فبل تمار ٌا دمحم: ٌمول: ال تجادل أهل الكتاب  لال الطبري:" 

 .(٘)فٌهم، ٌعنً فً عدة أهل الكهؾ، وُحِلفت الِعّدة اكتفاء بلكرهم فٌها لمعرفة السامعٌن بالمراد"
 [، وجوه:ٕٕلوله تعالى:}فَبَل تَُماِر فٌِِهْم إِالَّ ِمَراًء َظاِهًرا{ ]الكهؾ : وفً  

 .(ٙ)أحدها : إال ما لد أظهرنا لن من أمرهم ، لاله مجاهد
، (1)، ولتادة(2)الثانً : حسبن ما لصصا علٌن من شؤنهم، فبل تمار فٌهم. لاله ابن عباس

 .(5)والضحان
عنً ال تمار ٌا دمحم النصارى فً أمر الفتٌة }إال مراء ظاهرا{، ٌعنً: حما  لال مماتل:" 

 .(ٓٔ)حسبن بما لصصنا علٌن من أمرهم" -سبحانه -بما فً المرآن، ٌمول
 .(ٔٔ)الثالث : إال ِمراء ظاهراً ٌعنً بحجة واضحة وخبر صادق ، لاله علً بن عٌسى

 .(ٕٔ)دٌثاً ، لاله ابن عباسالرابع : ال تجادل فٌهم أحداً أال أن تحدثهم به ح
الِمراء الظاهر هو أن ٌمول لٌس كما تمولون، ونحو هلا من المول. وهلا لول ابن الخامس :أن 

 . (ٖٔ)زٌد

 .(ٗٔ)السادس: هو أن تشهد الناس علٌه. حكاه الماوردي
ن عددهم [، أي:" وال تسؤلهم عٕٕلوله تعالى:}َواَل تَْستَْفِت فٌِِهْم ِمْنُهْم أََحًدا{ ]الكهؾ :  

 .(٘ٔ)وأحوالهم  فننهم ال ٌعلمون للن"
ٌمول تعالى لكره: وال تستفت فً عّدة الفتٌة من أصحاب الكهؾ منهم،  لال الطبري:" 

ٌعنً من أهل الكتاب أحدا، ألنهم ال ٌعلمون عدتهم، وإنما ٌمولون فٌهم رجما بالؽٌب، ال ٌمٌنا من 
 .(ٙٔ)المول"
 [، وجهان:ٕٕفٌِِهْم ِمْنُهْم أََحًدا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َواَل تَْستَْفِت وفً  

                                                             

 .52ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .21٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٔ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .51ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .51ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .51ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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 .(ٖ)، ولتادة(ٕ)، ومجاهد(ٔ)أحدهما : وال تستفت ٌا دمحم فٌهم أحداً من أهل الكتاب ، لاله ابن عباس
 .(ٖ)ولتادة
 .(ٗ)وال تسؤل ٌهوَد عن أمر أصحاب الكهؾ، إال ما لد أخبرتن من أمرهم" لال مجاهد:" 
 .(ٗ)أمرهم"
ِمْنُهْم أََحًدا{: من أهل الكتاب. كنا نحّدث أنهم كانوا بنً  عن لتادة :"}َوال تَْستَْفِت فٌِِهمْ  
والركنا: ملون الروم، رزلهم هللا اإلسبلم، فتفّردوا بدٌنهم، واعتزلوا لومهم، حتى انتهوا  (٘)الركنا

ة  تهم وجاءت أمَّ انتهوا إلى الكهؾ، فضرب هللا على أصمختهم، فلبثوا دهرا طوٌبل حتى هلكت أمَّ
 .(ٙ)كهم مسلما"مسلمة بعدهم، وكان مل
 .(2)ونهً ألمته. حكاه الماوردي -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أنه خطاب للنبً 

عن عطاء بن خالد، لال: "ٌحج عٌسى إلا نزل فً سبعٌن ألفا، فٌهم أصحاب الكهؾ 
 .(1)"فننهم لم ٌموتوا ولم ٌحجوا

 الفوائد:
 بٌان اختبلؾ أهل الكتاب وعدم ضبطهم لؤلحداث التارٌخٌة. -ٔ
 بٌان عدد فتٌة أصحاب الكهؾ وأنهم سبعة وثامنهم كلبهم. -ٕ
 

 المرآن
ٍء إِنًِّ فَاِعٌل ذَِلَن َؼًدا ) ًْ ُ َواْذكُْر َربََّن إِذَا نَِسٌَت َولُْل َعَسى ٖٕ}َواَل تَمُولَنَّ ِلَش ( إاِلَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ
 [ ٕٗ - ٖٕهؾ : ({ ]الكٕٗأَْن ٌَْهِدٌَِن َرّبًِ ِِلَْلَرَب ِمْن َهذَا َرَشًدا )

 التفسٌر:
وال تمولنَّ لشًء تعزم على فعله: إنً فاعل للن الشًء ؼًدا إال أن تُعَلِّك لولن بالمشٌئة، فتمول: 

إن شاء هللا. والكر ربن عند النسٌان بمول: إن شاء هللا، وكلما نسٌت فالكر هللا  فنن ِلْكَر هللا 
 الطرق الموصلة إلى الهدى والرشاد.ٌُلِهب النسٌان، ولل: عسى أن ٌهدٌنً ربً أللرب 

ٍء إِنًِّ فَاِعٌل لَِلَن َؼًدا )  ًْ ُ{]الكهؾ : ٖٕلوله تعالى:}َواَل تَمُولَنَّ ِلَش  - ٖٕ( ِإالَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ
[، أي:" وال تمولنَّ لشًء تعزم على فعله: إنً فاعل للن الشًء ؼًدا إال أن تُعَلِّك لولن ٕٗ

 .(5)شاء هللا"بالمشٌئة، فتمول: إن 
ٌمول: إال أن تستثنً، بلؽنا أن الٌهود لما سؤلت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن  لال ٌحٌى بن سبلم:" 

، فلم ٌستثن، فؤنزل هللا هله اآلٌة « أخبركم عنهم ؼدا»أصحاب الكهؾ لال لهم رسول هللا: 
"(ٔٓ). 

ال باالستثناء: إال أن تمول: إن المعنى: ال تمولن لشًء: إنً فاعل للن ؼدا إ لال الفراء:" 
 .(ٔٔ)شاء هللا"
وهلا تؤدٌب من هللا عز لكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص عهد إلٌه أن ال ٌجزم على ما  لال الطبري:" 

ٌحدث من األمور أنه كائن ال محالة، إال أن ٌصله بمشٌئة هللا، ألنه ال ٌكون شًء إال بمشٌئة هللا، 

                                                             

 .ٗٗٙ-ٖٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 الموي أو الرزٌن الولور: الرجال من وهو ركٌن، جمع بالمد، الركنا أصله ولعله بالمصر، كلا: الركنا(٘)

 .وكثرتها بعشٌرته
 .ٗٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .51ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .25ٔ-21ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٔمعانً المرآن: (ٔٔ)
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نا من أجل أنه وعد سائلٌه عن المسائل الثبلث اللواتً لد لكرناها فٌما وإنما لٌل له للن فٌما بلؽ
مضى اللواتً، إحداهّن المسؤلة عن أمر الفتٌة من أصحاب الكهؾ أن ٌجٌبهم عنهّن ؼد ٌومهم، 
ولم ٌستثن، فاحتبس الوحً عنه فٌما لٌل من أجل للن خمس عشرة، حتى حزنه إبطاإه، ثم أنزل 

، وعرؾ نبٌه سبب احتباس الوحً عنه، وعلَّمه ما اللي ٌنبؽً أن هللا علٌه الجواب عنهنّ 
ٌستعمل فً عداته وخبره عما ٌحدث من األمور التً لم ٌؤته من هللا بها تنزٌل، فمال: }َوال 
ٍء إِنًِّ فَاِعٌل لَِلَن َؼًدا{ كما للت لهإالء اللٌن سؤلون عن أمر أصحاب  ًْ { ٌا دمحم }ِلَش تَمُولَنَّ

ُ{،  ومعنى الكبلم: إال الكهؾ، والمسا ئل التً سؤلون عنها، سؤخبركم عنها ؼدا }إِال أَْن ٌََشاَء َّللاَّ
 .(ٔ)أن تمول معه: إن شاء هللا"

وهلا وإن كان أمراً فهو على وجه التؤدٌب واإلرشاد أن ال تعزم على أمر إال أن تمرنه 
 :(ٕ)بمشٌئة هللا تعالى ألمور

بمانع فٌصٌر فً وعده مخلفاً فً لوله كالباً ، لال موسى علٌه أحدها : أن العزم ربما صد عنه 
ُ َصاِبًرا َواَل أَْعِصً َلَن أَْمًرا{ ]الكهؾ :  السبلم : [، ولم ٌصبر ولم 5ٙ}لَاَل َستَِجُدنًِ إِْن َشاَء َّللاَّ

 ٌكن كالباً لوجود االستثناء فً كبلمه .
 أفعاله بمعونة هللا ولدرته .الثانً : إلعاناً لمدرة هللا تعالى ، وإنه مدبر فً 

 الثالث : ٌختص بٌمٌنه إن حلؾ وهو سموط الكفارة عنه إلا حنث .
[، أي:" والكر مشٌئة ربن إلا فرط ٕٗلوله تعالى:}َواْلكُْر َربََّن إِلَا نَِسٌَت{]الكهؾ :  

 .(ٖ)منن نسٌان ثم تلكرت للن"
 .(ٗ)إلا نسٌت االستثناء" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(٘)وهلا أمر بالتدارن حٌن التلكر، سواء أطال الفصل أم لصر" المراؼً:"لال  
 [، وجوه من التفسٌر:ٕٗلوله تعالى:}َواْلكُْر َربََّن إِلَا نَِسٌَت{]الكهؾ : وفً  

أحدها : أنن إلا نسٌت الشًء فالكرهللا لٌلكرن إٌاه، فنن فعل فمد أراد منن ما لكرن، وإال 
 .(ٙ)ن مما نسٌته ، حكاه الماوردي عن بعض المتكلمٌنفسٌدلن على ما هو أرشد ل

 .(1)، لٌزول عنن الؽضب عند لكره(2)الثانً : والكر ربن إلا عصٌت، لاله عكرمة
معناه: استثن فً ٌمٌنن إلا لكرت أنن نسٌت للن فً حال الٌمٌن. وهلا لول ابن  الثالث :
 .(ٔٔ)، وأبً العالٌة(ٓٔ)، والحسن(5)عباس
 :عباس، فً الرجل ٌحلؾ، لال له: "أن ٌستثنً ولو إلى سنة، وكان ٌمولابن روي عن  

 .(ٕٔ)}والكر ربن إلا نسٌت{ فً للن"
 .(ٖٔ)والكر ربن إلا نسٌت{، االستثناء، ثم لكرت فاستثن"عن أبً العالٌة:"} 
 .(ٗٔ)أي: ولت لكرت أنن لم تستثن، فاستثن، ولل: إن شاء هللا" لال الزجاج:" 

 . (ٔ)إلا نسٌت االستثناء بمشٌئة هللا فً ٌمٌننالرابع: والكر ربن 

                                                             

 .٘ٗٙ-ٗٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .51ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٖٔ/٘ٔتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .25ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .2ٖٔ/٘ٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 .55ٕ/ٖانظر: النكت ولعٌون: (ٙ)
 .ٙٗٙ-٘ٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .55ٕ/ٖانظر: النكت ولعٌون: (1)
 .٘ٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .٘ٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .٘ٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .٘ٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .21ٕ/ٖمعانً المرآن: (ٗٔ)
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لول من لال: معناه: والكر ربن إلا تركت لكره، ألن أحد لال الطبري: الصواب "" 
 .(ٕ)معانً النسٌان فً كبلم العرب الترن"

 :(ٖ)لوالن ،وفً اللكر المؤمور به
 من هلا رشداً{.أحدهما : أنه ما لكره فً بمٌة اآلٌة :}ولل عسى أن ٌهدٌنً ربً أللرب 

 اللي كان نسٌه عند ٌمٌنه .« إن شاء هللا»الثانً : أنه لول: 
 واختلفوا فً ثبوت االستثناء بعد الٌمٌن على خمسة ألوال :

أحدها : أنه ٌصح االستثناء بها إلى سنة ، فٌكون كاالستثناء بها مع الٌمٌن فً سموط الكفارة وال 
 .(ٗ)ٌصح بعد السنة ، لاله ابن عباس

 .(٘)فلٌس علٌه كفارة"« إن شاء هللا»إلا حلؾ ثم لال:  ال ابن عباس:"ول 
إلا حلؾ أحدكم فمال إن شاء هللا فهو بالخٌار :»-ملسو هيلع هللا ىلص-عن ابن عمر، لال: لال رسول هللا  

 .(ٙ)«إن شاء فعل وإن شاء لم ٌفعل
 .(1)، وعطاء(2)اله الحسنالثانً : ٌصح االستثناء بها فً مجلس ٌمٌنه، وال ٌصح بعد فراله، ل

 .(5)الثالث : ٌصح االستثناء بها ما لم ٌؤخل فً كبلم ؼٌره
من حلؾ على ٌمٌن فاستثنى لبل أن ٌتكلم بٌن الٌمٌن وبٌن  لال ٌحٌى بن سبلم:" 

االستثناء بشًء فله ثنٌاه، وال كفارة علٌه، وإن كان استثنى بعد ما تكلم بعد الٌمٌن لبل االستثناء، 
متى ما استثنى فالكفارة الزمة له، وٌسمط عنه المؤثم حٌث استثنى  ألنه كان ركب ما نهً عنه 

االستثناء، أي: ال ٌمول: إنً أفعل حتى ٌمول: إن شاء هللا، وال ٌمول: ال من تركه ما أمر به من 
 .(ٓٔ)أفعل حتى ٌمول: إن شاء هللا"

 . (ٔٔ)الرابع : ٌصح االستثناء بها مع لرب الزمان ، وال ٌصح مع بعده
الخامس : أنه ال ٌصح االستثناء بها إال متصبلً بٌمٌنه. وهو الظاهر من ملهب مالن والشافعً 

 .(ٕٔ)رحمهما هللا
لال ٌحٌى: . (ٖٔ)لٌس االستثناء بشًء حتى تجهر به كما تجهر بالٌمٌن" لال إبراهٌم:"

 .(ٗٔ)"ٌعنً: أن استثناءه فً للبه لٌس بشًء حتى ٌتكلم به لسانه"
من حلؾ على ٌمٌن فرأى ؼٌرها خٌرا منها فلٌؤت اللي هو خٌر، ولٌكفر  لال الحسن:" 

 .(٘ٔ)ٌمٌنه، اإلطبلق أو عتاق"
[، أي:" ولل: ٕٗلوله تعالى:}َولُْل َعَسى أَْن ٌَْهِدٌَِن َربًِّ أِلَْلَرَب ِمْن َهلَا َرَشًدا{ ]الكهؾ :  

 .(ٙٔ)عسى أن ٌهدٌنً ربً أللرب الطرق الموصلة إلى الهدى والرشاد"

                                                                                                                                                                               

 .55ٕ/ٖانظر: النكت ولعٌون: (ٔ)
 .ٙٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .55ٕ/ٖانظر: النكت ولعٌون: (ٖ)
 .٘ٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .25ٔ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (٘)
 (.12ٓٙ، رلم ٕٙٔ/ٕأخرجه أحمد )(ٙ)

 .والحدٌث أصله عند النسائى بطرؾ: "من حلؾ على ٌمٌن فمال إن شاء هللا"
 .55ٕ/ٖ، والماوردي فً النكت والعٌون:25ٔ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (2)
 .55ٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .55ٕ/ٖانظر: النكت ولعٌون: (5)
 .25ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .55ٕ/ٖانظر: النكت ولعٌون: (ٔٔ)
 .55ٕ/ٖانظر: النكت ولعٌون: (ٕٔ)
 .1ٓٔ-25ٔ/ٔاخرجه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (ٖٔ)
 .1ٓٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
 .1ٓٔ/ٔاخرجه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (٘ٔ)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
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أي: لل عسى أن ٌعطٌنً من اآلٌات والدالالت على النبوة ما ٌكون ألرب  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)دل من لصة أصحاب الكهؾ"فً الرشد وأ
 الفوائد:
 من األدب مع هللا تعالى أن ال ٌمول العبد سؤفعل كلا مستمببل إال لال بعدها إن شاء هللا. -ٔ
من األدب من نسً االستثناء أن ٌستثنً ولو بعد حٌن فنن حلؾ ال ٌنفعه االستثناء إال إلا  -ٕ

 كان متصبل بكبلمه.
 المرآن

 [ٕ٘({ ]الكهؾ : ٕ٘ثاََلَث ِمائٍَة ِسنٌَِن َواْزَداُدوا تِْسعًا )}َولَبِثُوا فًِ َكْهِفِهْم 
 التفسٌر:

بَّان نٌاًما فً كهفهم ثبلثمائة سنة وتسع سنٌن لمرٌَّة.  ومكث الشُّ
 سبب النزول:

، فمالوا: (ٕ)}َولَبِثُوا ِفً َكْهِفِهْم ثبََلَث ِمائٍَة{ لال الضحان بن مزاحم: "نزلت هله اآلٌة :
أشهرا أو سنٌن؟ فؤنزل هللا: }ثبََلَث ِمائٍَة ِسنٌَِن َواْزَداُدوا تِْسعًا{أٌاما أو 

(ٖ)"(ٗ). 
، «سنٌن»كؤنه لال: ولبثوا فً كهفهم ثبلثمائة. ثم لال: «. سنة»لال ابن لتٌبة:" ولم ٌمل: 

 .(٘)أي: لٌست شهورا وال أٌاما. ولم ٌخرج مخرج: ثبلثمائة درهم"
 . وفٌه لوالن :(ٙ)«لبثوا فً كهفهملالوا :»فً لراءة ابن مسعود و

أحدهما : أن هلا لول الٌهود، ولٌل بل نصارى نجران أنهم لبثوا فً كهفهم ثبلثمائة سنٌن 
ولو كانوا لبثوا وازدادوا تسعاً ، فرد هللا تعالى علٌهم لولهم ولال لنبٌه :}لل هللا أعلم بما لبثوا{، 

 .(5)، ومطر الوراق(1)، ولتادة(2)لول ابن عباس للن لما لال: }لل هللا أعلم بما لبثوا{. وهلا
، «ولالوا: ولبثوا»عن لتادة لوله :"}ولبثوا فً كهفهم{، لال: فً حرؾ ابن مسعود:  

 .(ٓٔ)ٌعنً: أنه لال الناس، أال ترى أنه لال: }لل هللا أعلم بما لبثوا{"
}لل هللا أعلم بما إنما هو شًء لالته الٌهود، فرده هللا علٌهم ولال:  لال مطر الوراق:" 
 .(ٔٔ)لبثوا{"

والمول الثانً : أن هلا إخبار من هللا تعالى بهلا العدد عن مدة بمائهم فً الكهؾ من حٌن دخلوه 
 .(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)لاله عبٌد بن عمٌرإلى ما ماتوا فٌه. 

وأولى األلوال فً للن بالصواب أن ٌمال كما لال هللا عز لكره: ولبث  لال الطبري:" 
أصحاب الكهؾ فً كهفهم رلودا إلى أن بعثهم هللا، لٌتساءلوا بٌنهم، وإلى أن أعثر علٌهم من 
أعثر، ثبلث مئة سنٌن وتسع سنٌن، وللن أن هللا بللن أخبر فً كتابه، وأما اللي لكر عن ابن 

، ولول من لال للن من لول أهل الكتاب، ولد رد «: ولبثوا فً كهفهم ولالوا»مسعود أنه لرأ 

                                                             

 .21ٕ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .[ٕ٘]الكهؾ : (ٕ)
 .[ٕ٘]الكهؾ : (ٖ)
 .1ٕٔ/ٗ المنثور والدر 12ٖ/ٓٔ المرطبً تفسٌر، وانظر: 1ٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٙؼرٌب المرآن: (٘)
 .2ٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٗٙ-2ٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٗٙ-2ٗٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 . 1ٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٕٔ)
 . 1ٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٖٔ)
 . 1ٗٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٗٔ)
 . 21/ٖانظر: زاد المسٌر:(٘ٔ)
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هللا للن علٌهم، فنن معناه فً للن: إن شاء هللا كان أن أهل الكتاب لالوا فٌما لكر على عهد 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن للفتٌة من لدن دخلوا الكهؾ إلى ٌومنا ثبلث مئة سنٌن وتسع سنٌن، فرد هللا للن 
علٌهم، وأخبر نبٌه أن للن لدر لبثهم فً الكهؾ من لدن أووا إلٌه أن بعثهم لٌتساءلوا بٌنهم، ثم 
لال جل ثناإه لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم: هللا أعلم بما لبثوا بعد أن لبض أرواحهم، من بعد أن بعثهم من 

 مه هللا للن.رلدتهم إلى ٌومهم هلا، ال ٌعلم بللن ؼٌر هللا، وؼٌر من أعل
فنن لال لائل: وما ٌدل على أن للن كللن؟ لٌل: الدال على للن أنه جل ثناإه ابتدأ الخبر 
عن لدر لبثهم فً كهفهم ابتداء، فمال: }ولبثوا فً كهفهم ثبلث مائة سنٌن وازدادوا تسعا{ ولم 

شًء إلى ٌضع دلٌبل على أن للن خبر منه عن لول لوم لالوه، وؼٌر جائز أن ٌضاؾ خبره عن 
أنه خبر عن ؼٌره بؽٌر برهان، ألن للن لو جاز جاز فً كل أخباره، وإلا جاز للن فً أخباره 
 جاز فً أخبار ؼٌره أن ٌضاؾ إلٌه أنها أخباره، وللن للب أعٌان الحمائك وما ال ٌخٌل فساده.
م{ فنن ظن ظان أن لوله: }لل هللا أعلم بما لبثوا{ دلٌل على أن لوله: }ولبثوا فً كهفه
خبر منه عن لوم لالوه، فنن للن كان ٌجب أن ٌكون كللن لو كان ال ٌحتمل من التؤوٌل ؼٌره، 
فؤما وهو محتمل ما للنا من أن ٌكون معناه: لل هللا أعلم بما لبثوا إلى ٌوم أنزلنا هله السورة، 

فهم{ خبر وما أشبه للن من المعانً فؽٌر واجب أن ٌكون للن دلٌبل على أن لوله: }ولبثوا فً كه
من هللا عن لوم لالوه، وإلا لم ٌكن دلٌبل على للن، ولم ٌؤت خبر بؤن لوله: }ولبثوا فً كهفهم{ 
خبر من هللا عن لوم لالوه، وال لامت بصحة للن حجة ٌجب التسلٌم لها، صح ما للنا، وفسد ما 

 .(ٔ)خالفه"
 .(ٕ)تنوٌن، بؽٌر تنوٌن، والبالون بال«ثبلث مائة سنٌن:»ولرأ حمزة والكسائى 

 
 المرآن

ٌُْب السََّماَواِت َواِْلَْرِض أَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه  ُ أَْعلَُم بَِما لَبِثُوا لَهُ َؼ ٍ }لُِل َّللاَّ ًّ ِمْن َوِل
 [ٕٙ({ ]الكهؾ : َٕٙواَل ٌُْشِرُن ِفً ُحْكِمِه أََحًدا )

 التفسٌر:
لبثهم فً الكهؾ، ولٌس عندن علم فً للن وتولٌؾ من هللا، عن مدة  -أٌها الرسول-وإلا سُئلت 

فبل تتمدم فٌه بشًء، بل لل: هللا أعلم بمدة لبثهم، له ؼٌب السموات واألرض، أَْبِصْر به وأسمع، 
أي: تعجب من كمال بصره وسمعه وإحاطته بكل شًء. لٌس للخلك أحد ؼٌره ٌتولى أمورهم، 

 ه، سبحانه وتعالى.ولٌس له شرٌن فً حكمه ولضائه وتشرٌع
ُ أَْعلَُم بَِما لَبِثُوا{ ]الكهؾ :   [، أي:لل: " هللا أعلم بمدة لبثهم فً ٕٙلوله تعالى:}لُِل َّللاَّ

 .(ٖ)الكهؾ على وجه الٌمٌن"
ُ أَْعلَُم بَِما َلبِثُوا{ ]الكهؾ : وفً    :(ٗ)[، وجهانٕٙلوله تعالى:}لُِل َّللاَّ

 ول المرآن فٌهم .أحدهما : بما لبثوا بعد مدتهم إلى نز
 الثانً : هللا أعلم بما لبثوا فً الكهؾ وهً المدة التً لكرها عن الٌهود إل لكروا زٌادة ونمصاناً.

ٌُْب السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الكهؾ :   [، أي:" وهلل علم ما ؼاب فً ٕٙلوله تعالى:}لَهُ َؼ
 .(٘)شىء منه"السماوات واألرض، وخفى من أحوال أهلهما، ال ٌعزب عنه علم 

ٌمول تعالى لكره: هلل علم ؼٌب السماوات واألرض، ال ٌعزب عنه علم  لال الطبري:" 
شًء منه، وال ٌخفى علٌه شًء، ٌمول: فسلموا له علم مبلػ ما لبثت الفتٌة فً الكهؾ إلى ٌومكم 

                                                             

 .5ٗٙ-1ٗٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗٔانظر: التٌسٌر فً المراءات السبع: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٓٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٖٔ/٘ٔتفسٌر المراؼً: (٘)
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هلا، فنن للن ال ٌعلمه سوى اللي ٌعلم ؼٌب السماوات واألرض، ولٌس للن إال هللا الواحد 
 .(ٔ)المهار"
[، أي:" تعجب من كمال بصره وسمعه ٕٙتعالى:}أَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع{ ]الكهؾ : لوله  

 .(ٕ)وإحاطته بكل شًء"
تؤوٌل الكبلم: ما أبصر هللا لكل موجود، وأسمعه لكل مسموع، ال ٌخفى  لال الطبري:" 

 .(ٖ)علٌه من للن شًء"
 .(ٗ)فبل أحد أبصر من هللا وال أسمع، تبارن وتعالى!" لال لتادة:" 
 .(٘)ٌرى أعمالهم، وٌسمع للن منهم سمٌعا بصٌرا" لال ابن زٌد:" 
ٍ{ ]الكهؾ :   ًّ [، أي:" لٌس للخلك أحد ؼٌره ٌتولى ٕٙلوله تعالى:}َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِل
 .(ٙ)أمورهم"
ٌمول جل ثناإه: ما لخلمه دون ربهم اللي خلمهم ولً، ٌلً أمرهم  لال الطبري:" 

 .(2)فهم فٌما هم فٌه مصرفون"وتدبٌرهم، وصر
[، أي:" ولٌس له شرٌن فً حكمه ٕٙلوله تعالى:}َواَل ٌُْشِرُن فًِ ُحْكِمِه أََحًدا{ ]الكهؾ :  

 .(1)ولضائه وتشرٌعه، سبحانه وتعالى"
ٌمول: وال ٌجعل هللا فً لضائه، وحكمه فً خلمه أحدا سواه شرٌكا، بل  لال الطبري:" 

 .(5)فٌهم، وتدبٌرهم وتصرٌفهم فٌما شاء وأحب" هو المنفرد بالحكم والمضاء
 [:ٕٙ-ٕ٘فوائد اآلٌتٌن:]

 تمرٌر المدة التً لبثها الفتٌة فً كهفهم وهً ثبلث مائة وتسع سنٌن بالحساب الممري. -ٔ
رد علم ما اشتبه علٌه إلى عالمه. ومن تكلم بؽٌر علم فننما ٌتبع هواه، ولد أمر هللا نبٌه  -ٕ

، فمال تعالى: }لل هللا أعلم بما لبثوا له ؼٌب السماوات (ٓٔ)علم ما لم ٌعلم إلٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌرد

لال ملسو هيلع هللا ىلص، لما سئل عن أطفال المشركٌن: "هللا »واألرض{، }لل ربً أعلم بعدتهم{، ولد 
 .(ٔٔ)«أعلم بما كانوا عاملٌن إل خلمهم

أبصر به وأسمع{، فننه جاء بما ِعَظم سمع هللا وبصره سبحانه وتعالى، لموله تعالى:}  -ٖ
دل على التعجب من إدراكه للمسموعات والمبصرات للداللة على أن أمره تعالى فً 
اإلدران خارج عن حد ما علٌه إدران السامعٌن والمبصرٌن  ألنه ٌدرن ألطؾ األشٌاء 
وأصؽرها كما ٌدرن أكبرها حجما وأكثفها جرما، وٌدرن البواطن كما ٌدرن 

 .(ٕٔ)الظواهر
 اختصاص هللا بعلم الؽٌب وانفراده بالحكم فً خلمه. -ٗ
أن الحكم ال ٌكون إال هلل، فنن حكمه جل وعبل الملكور فً لوله: }وال ٌشرن فى حكمه  -٘

 أحدا{ شامل لكل ما ٌمضٌه جل وعبل. وٌدخل فً للن التشرٌع دخوال أولٌا.
 

                                                             

 .ٓ٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٓ٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓ٘ٙ/2ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٓ٘ٙ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٓ٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٓ٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .21ٖ-22ٖانظر: شرح الطحاوٌة، طبعة االولاؾ السعودٌة:  (ٓٔ)
 ،(ٖ٘ٙٔ ،ٖٖٗٓ) وأحمد ،(2ٖٔٗ) داود وأبو ،(ٕٓٙٙ) ومسلم ،(52٘ٙ ،1ٖٖٔ) البخاري أخرجه(ٔٔ)

 .به بشر، أبً طرٌك من وؼٌرهم
 .ٕٗٙانظر: اإلعبلم بمواطع اإلسبلم: (ٕٔ)
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 المرآن
ٌَْن ِمْن ِكتَاِب َرّبَِن اَل  ًَ إِلَ َل ِلَكِلَماتِِه َوَلْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلتََحًدا )}َواتُْل َما أُوِح ({ ]الكهؾ 2ُٕمبَّدِ

 :ٕ2] 
 التفسٌر:
ل لكلماته لصدلها  -أٌها الرسول-واتل  ما أوحاه هللا إلٌن من المرآن، فننه الكتاب اللي ال مبّدِ

 وعدلها، ولن تجد من دون ربن ملجؤً تلجؤ إلٌه، وال معالًا تعول به.
ٌَْن ِمْن ِكتَاِب َربَِّن{ ]الكهؾ : لوله   ًَ إِلَ أٌها -[، أي:" واتل 2ٕتعالى:}َواتُْل َما أُوِح
 ما أوحاه هللا إلٌن من المرآن -الرسول
َل ِلَكِلَماتِِه{ ]الكهؾ :   ل لكلماته لصدلها وعدلها"2ٕلوله تعالى:}اَل ُمبَّدِ [، أي:" ال مبّدِ

(ٔ). 
 .(ٔ)وعدلها"
[، أي:" ولن تجد من دون ربن 2ُٕدونِِه ُمْلتََحًدا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َولَْن تَِجَد ِمْن  

 .(ٕ)ملجؤً تلجؤ إلٌه، وال معالًا تعول به"
ٌمول: وإن أنت ٌا دمحم لم تتل ما أوحً إلٌن من كتاب ربن فتتبعه وتؤتم  لال الطبري:" 

تئل إلٌه ومعدال  به، فنالن وعٌد هللا اللي أوعد فٌه المخالفٌن حدوده، لن تجد من دون هللا موئبل
تعدل عنه إلٌه، ألن لدرة هللا محٌطة بن وبجمٌع خلمه، ال ٌمدر أحد منهم على الهرب من أمر 

 .(ٖ)أراد به"
 [، وجوه من التفسٌر:2ٕلوله تعالى:}َولَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلتََحًدا{ ]الكهؾ : وفً  

، لال (1)، والنحاس(2)، والزجاج(ٙ)لفراء،  وبه لال ا(٘)، وابن زٌد(ٗ)أحدها : ملجؤ ، لاله مجاهد
 :(5)لال الشاعر

 ال تحفٌا ٌا أخانا من موّدتنا  ...  فما لنا عنن فً األلوام ُملتحد

، أي: ٌمنعن منه جل وعز، لال أبو جعفر «أي: ملجؤ»لال مجاهد:  لال النحاس: " 
المائل «: الملحد»وهو من المٌل، و«: اللحد»النحاس: وهو حسن فً اللؽة وأصله فً اللؽة من 

 .(ٓٔ)عن الحك العادل عنه، فنلا ألحدت عبد الى الشئ فمد ملت إلٌه "
 .(ٔٔ)}ملتحدا{: ملجؤ بلؽة هلٌل" لال الماسم بن سبلم:" 

}لَْو ٌَِجُدوَن َمْلَجؤً أَْو َمؽَاَراٍت أَْو ُمدََّخًل{  ، وهو مثل:«اللحد»اشتماله من  لال الزجاج :"
 . (ٕٔ)"[، فالملتحد من جنس المدخل2٘]التوبة : 

 :(ٖٔ)الثانً : مهرباً ، لاله لطرب ، لال الشاعر
 هللا ُمْلتََحدُ ٌا لَْهَؾ نفسً ولَْهفً ؼٌُر ُمْجدٌٍَة ... َعنًِّ وما ِمْن لضاِء 

 .(ٕ)، واألخفش(ٔ)، وابن لتٌبة(ٗٔ)، لاله أبو عبٌدة«اإللحاد»و« اللّحد»ومنه الثالث : معدالً ،  

                                                             

 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔ٘ٙ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔ٘ٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٙ-ٔ٘ٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .2ٖٕ/٘انظر: معانً المرآن: (2)
 .5ٕٕ/ٗانظر: إعراب المرآن: (1)
 .ٖٔٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٕٕ/ٗإعراب المرآن: (ٓٔ)
 .1لؽات المبائل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٔٔ)
 .2ٖٕ/٘انظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
، وؼٌرها. ٓٓ٘/ٓٔ، والدر المصون:ٕٙ/5ٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٔٔ،ٙ، ؤٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)

 والبٌت ؼٌر منسوب فٌها.
 .51ٖ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗٔ)
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 .(ٖ)معدال وممٌبل، أي: ملجؤ تمٌل إلٌه فتجعله حرزا" ولال السجستانً:" 
 .(ٗ)الرابع : ولٌاً ، لاله لتادة

 .(٘)الخامس: ملجؤ وال موئبل. لاله لتادة أٌضا
 .(ٙ)ٌعنً: مدخبل. لاله مماتلع: الساب

لال مماتل:" ٌمول ال تمل فً أصحاب الكهؾ إال ما لد لٌل لن، فنن فعلت فننن لن تجد 
 . (2)"ملجؤ تلجؤ إلٌه لٌمنعن منا -عز وجل -من دون هللا

 .(1)لال الماوردي:" ومعانٌها متماربة"
أمره باالفتمار واللجوء إلٌه، ثم بنظهارهما بموله، لٌزٌد بللن  لال سهل بن عبدهللا:" 

للكافرٌن ضبلال وللمإمنٌن إرشادا، وهً كلمة اإلخبلص فً التوحٌد. إل حمٌمة التوحٌد هو 
النظر للحك ال ؼٌر، واإللبال علٌه، واالعتماد، وال ٌتم للن إال باإلعراض عما سواه، وبنظهار 

 .(5)االفتمار واللجوء إلٌه"
 الفوائد:
أن المرآن كبلم هللا ؼٌر مخلوق، فنن لوله: }ما أوحً إلٌن{  ٌعنً: المرآن، والوحً ال  -ٔ

 ٌكون إال لوال  فدل إلا أن المرآن ؼٌر مخلوق.
ال أحد ٌبدل كلمات هللا، أما هللا عز وجل  فٌبدل آٌة مكان آٌة  كما لال تعالى: }وإلا بدلنا  -ٕ

لالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم ال ٌعلمون{ ]النحل:  آٌة مكان آٌة وهللا أعلم بما ٌنزل
ٔٓٔ.] 

 أن لوله: }ال مبدل لكلماته{: ٌشمل الكلمات الكونٌة والشرعٌة: -ٖ
أما الكونٌة: فبل ٌستثنى منها شًء، ال ٌمكن ألحد أن ٌبدل كلمات هللا الكونٌة: إلا  -

 تعالى لضً هللا على شخص بالموت  ما استطاع أحد أن ٌبدل للن. إلا لضى هللا

بالفمر  ما استطاع أحد أن ٌبدل للن، فنلا لضى هللا تعالى بالفمر  ما استطاع أحد أن 
ٌبدل للن، وإلا لضى هللا تعالى بالجدب  ما استطاع أحد أن ٌبدل للن، وكل هله 
األمور التً تحدث فً الكون  فننها بموله  لموله تعالى: }إنما أمره إلا أراد شٌئا أن 

 [.1ٕكون{ ]ٌس:ٌمول له كن فٌ
أما الكلمات الشرعٌة  فننها لد تبدل من لبل أهل الكفر والنفاق، فٌبدلون الكلمات:  -

 .(ٓٔ)إما بالمعنى، وإما باللفظ إن استطاعوا، أو بهما
 

 المرآن
ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ َوالَ  ًّ ٌْنَاَن َعْنُهْم تُِرٌُد  }َواْصبِْر نَْفَسَن َمَع الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم بِاْلؽََداِة َواْلعَِش تَْعُد َع

({ 2ٕا )ِزٌنَةَ اْلَحٌَاِة الدُّْنٌَا َواَل تُِطْع َمْن أَْؼفَْلنَا لَْلبَهُ َعْن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطً 
 [2ٕ]الكهؾ : 

 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               

 .ٕٙٙانظر: ؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .ٖٔٓ/ٖحكاه عنه الماوردي فً :النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٗٗٗؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .ٖٔٓ/ٖحكاه عنه الماوردي فً :النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٔ٘ٙ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٕ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖٓٓ/ٖالنكت والعٌون: (1)
 .25ٔتفسٌر التستري: (5)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة:  (ٓٔ)
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ربهم وحده، وٌدعونه  مع أصحابن ِمن فمراء المإمنٌن اللٌن ٌعبدون -أٌها النبً-واصبر نفسن 
فً الصباح والمساء، ٌرٌدون بللن وجهه، واجلس معهم وخالطهم، وال تصرؾ نظرن عنهم 
إلى ؼٌرهم من الكفار إلرادة التمتع بزٌنة الحٌاة الدنٌا، وال تُِطْع من جعلنا للبه ؼافبل عن لكرنا، 

 ًكا.وآثََر هواه على طاعة مواله، وصار أمره فً جمٌع أعماله ضٌاًعا وهبل
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

عن سلمان الفارسً، لال: "جاءت المإلفة للوبهم إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عٌٌنة بن حصن، أحدها: 
واأللرع بن حابس، ولووهم، فمالوا: ٌا رسول هللا، إنن لو جلست فً صدر المجلس ونحٌت عنا 

وفمراء المسلمٌن، وكانت علٌهم جباب الصوؾ ٌعنون سلمان، وأبا لر،  -هإالء وأرواح جبابهم
ٌَْن  جلسنا إلٌن وحادثنان وأخلنا عنن! فؤنزل هللا تعالى: -ولم ٌكن علٌهم ؼٌرها ًَ إَِل }َواتُْل َما أُوِح

َل ِلَكِلَماتِِه َولَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلتََحًدا ) ّدِ الَِّلٌَن ٌَْدعُوَن  ( َواْصبِْر َنْفَسَن َمعَ 2ِٕمْن ِكتَاِب َربَِّن اَل ُمبَ
ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ...{ حتى بلػ: ًّ [، 5ٕ}إِنَّا أَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِمٌَن َناًرا{ ]الكهؾ :  َربَُّهْم بِاْلؽََداِة َواْلعَِش

ٌتهددهم بالنار، فمام النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ٌلتمسهم حتى إلا أصابهم فً مإخر المسجد ٌلكرون هللا تعالى 
الحمد هلل اللي لم ٌمتنً حتى أمرنً أن أصبر نفسً مع رجال من أمتً، معكم المحٌا، لال: 

 .]ضعٌؾ[(ٔ)ومعكم الممات"
وأخرج ابن أبً حاتم عن ابن برٌدة لال: "دخل عٌٌنة بن حصن على النبً صلى هللا  

علٌه وسلم فً ٌوم حار وعنده سلمان علٌه جبة من صوؾ، فثار منه رٌح العرق فً الصوؾ، 
مال عٌٌنة: ٌا دمحم، إلا نحن أتٌنان فؤخرج هلا وضرباءه من عندن ال ٌإلونا فنلا خرجنا فؤنت ف

 .(ٕ)وهم أعلم. فؤنزل هللا: }وال تطع من أؼفلنا للبه{ اآلٌة"
عن الربٌع لال: "حدثنا إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص تصدى ألمٌة بن خلؾ وهو ساه ؼافل عما ٌمال له،  

تطع من أؼفلنا للبه{ اآلٌة، فرجع إلى أصحابه وخلى عن أمٌة، فوجد سلمان  فؤنزل هللا :}وال

الحمد هلل اللي لم أفارق الدنٌا حتى أرانً ألواما من أمتً ممن أمرنً إن أصبر »ٌلكرهم فمال: 
 .(ٖ)نفسً معهم"
نزلت فى عٌٌنة بن حصن بن حلٌفة بن بدر بن عمرو الفزاري وللن أنه  ولال مماتل:" 
وعنده الموالً وفمراء العرب منهم ببلل بن رباح المإلن، وعمار بن  -ملسو هيلع هللا ىلص -النبًدخل على 

ابن األرت، وعامر بن فهٌرة، ومهجع بن عبد هللا مولى عمر  ٌاسر، وصهٌب بن سنان، وخباب
، وأٌمن بن أم أٌمن. ومن العرب -رضً هللا عنهم -وهو أول شهٌد لتل ٌوم بدر -بن الخطاب، 

هرٌرة الدوسً، وعبد هللا بن مسعود الهللً، وؼٌرهم وكان على بعضهم شملة لد عرق فٌها  أبو
ملسو هيلع هللا ىلص: إن لنا شرفا وحسبا، فنلا دخلنا علٌن فاعرؾ لنا للن، فؤخرج  -فمال عٌٌنة بن حصن للنبً

ن فؤلن لهم إن بدا هلا وضرباءه عنا فو هللا إنه لٌإلٌنا رٌحه ٌعنً جبته آنفا، فنلا خرجنا من عند
: وال تطع من -عز وجل -، فؤنزل هللا«فاجعل لنا مجلسا ولهم مجلس»لن أن ٌدخلوا علٌن، 

 .(ٗ)أؼفلنا للبه عن لكرنا ٌعنً المرآن واتبع هواه ٌعنً وآثر هواه"
َعْن  عن جوٌبر عن الضحان، عن ابن عباس فً لوله تعالى: }َواَل تُِطْع َمْن أَْؼفَْلنَا لَْلبَهُ الثانً: 

[، لال: نزلت فً أمٌة بن خلؾ الجمحً، وللن أنه دعا النبً صلى هللا 1ِٕلْكِرنَا{ ]الكهؾ : 
 علٌه وسلم إلى أمر كرهه: من طرد الفمراء عنه، وتمرٌب صنادٌد أهل مكة، فؤنزل هللا تعالى:

                                                             

: عطاء بن سلٌمان: ضعٌؾ إسناده، وٖٙٓ-ٖ٘ٓ، والواحدي فً اسباب النزول:1-1/2ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 بن مشجعة أبً عمه عن الجهنً هللا عبد بن مسلمة عن ٌروي شٌخ: حبان ابن ولال الحدٌث منكر: البخاري لال
 [ .ٕٖ٘/ ٔ المجروحٌن] هللا عبد بن مسلمة من أم منه التخلٌط أدري فلست موضوعة أشٌاء ربعً
 .الشعب فً والبٌهمً الحلٌة فً نعٌم وأبً مردوٌه البن( 5ٕٔ/ ٗ) الدر فً السٌوطً وعزاه
 .2ٖٕ٘/2(:ص22ٕ٘ٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٕ٘/2(:ص22ٕٙٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖ٘-1ٕ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
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ه عن التوحٌد، }َواتَّبََع َهَواه{، }َواَل تُِطْع َمْن أَْؼفَْلَنا لَْلبَهُ َعْن ِلْكِرنَا{، ٌعنً: من ختمنا على للب
 .]ضعٌؾ جدا[(ٔ)ٌعنً: الشرن"
ِ{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  ًّ [، أي:" 1ٕ}َواْصبِْر َنْفَسَن َمَع الَِّلٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم بِاْلؽََداِة َواْلعَِش

ونه مع أصحابن ِمن فمراء المإمنٌن اللٌن ٌعبدون ربهم وحده، وٌدع -أٌها النبً-واصبر نفسن 
 .(ٕ)فً الصباح والمساء"

ٌمول تعالى لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }واصبر{ ٌا دمحم }نفسن مع{ أصحابن  لال الطبري:" 
}اللٌن ٌدعون ربهم بالؽداة والعشً{ بلكرهم إٌاه بالتسبٌح والتحمٌد والتهلٌل والدعاء واألعمال 

 .(ٖ)الصالحة من الصلوات المفروضة وؼٌرها"
ِ{ ]الكهؾ :  فً لوله تعالى:}« الدعاء»معنى وفً   ًّ [، 1ٌَْٕدعُوَن َربَُّهْم بِاْلؽََداةِ َواْلعَِش

 وجوه من التفسٌر: 
، (1)، ولتادة(2)، ومجاهد(ٙ)، والحسن(٘)، وابن عباس(ٗ)أحدها: أنه الصبلة المكتوبة، لاله ابن عمر

 .(ٔٔ)، وعامر(ٓٔ)، وعبدالرحمن بن أبً عمرة(5)، وسعٌد بن المسٌب(1)ولتادة
[ أي : ٓٙوهلا كموله تعالى:} َولَاَل َربُّكُُم اْدعُونًِ أَْستَِجْب لَكُْم { ]ؼافر : لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)أتمبل منكم"

 ، لاال: ٌعنً "صبلة الصبح والعصر". (ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)وفً رواٌة عن مجاهد
وزعم مماتل أن الصبلة ٌومئل كانت "ركعتٌن بالؽداة وركعتٌن بالعشً ثم فرضت 

 .(٘ٔ)لصلوات الخمس"ا
ونمل ابن أبً زمنٌن عن الحسن:" ٌعنً: صبلة مكة  حٌن كانت الصبلة ركعتٌن ؼدوة، 

 .(ٙٔ)وركعتٌن عشٌة، لبل أن تفترض الصلوات الخمس"
 . (1ٔ)، وعنه كالمول األول(2ٔ)والثانً: أنه لكر هللا تعالى، لاله إبراهٌم النخعً

 .(ٕٓ)وعنه كالمول االول، (5ٔ)والثالث: أنه عبادة هللا، لاله الضحان
 .(ٕٔ)والرابع: أنه تعلم المرآن ؼدوة وعشٌة، لاله أبو جعفر

                                                             

: التمرٌب فً الحافظ لال سعٌد بن جوٌبر: جدا ضعٌؾ إسناده، ٖٙٓأخرجه الواحدي فً أسباب النزول: (ٔ)
 .عباس ابن من ٌسمع لم والضحان جدا، ضعٌؾ
 .مردوٌه البن( ٕٕٓ/ ٗ) الدر فً وعزاه
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٕ٘/2(:ص22ٕٕٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٖٖ/ٔٔ(:ص2ٕٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٖٔ/ٔٔ(:صٕٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٕٖ/ٔٔ(:ص2ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕٖ/ٔٔ(:ص2ٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٖٗ/ٔٔ(:ص1ٕٖٔٔ، و)1ٖٖ-1ٕٖ/ٔٔ(:ص2ٖٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٕ٘/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٖٗ/ٔٔ(:ص21ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٔٔ(:ص25ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1ٕٖ/ٔٔ(:ص5ٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٖٖ-1ٕٖ/ٔٔ(:ص2ٖٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .2ٓ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٙٔ)
 2ٖٕ٘/2(:ص222ٕٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)1ٖ٘/ٔٔ(:ص1ٕٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .1ٖٔ/ٔٔ(:ص2ٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .1ٖٙ/ٔٔ(:ص11ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .1ٕٖ/ٔٔ(:ص2ٕٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .1ٖٙ/ٔٔ(:ص12ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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 .(ٔ)لال أبو جعفر:" أمر إن ٌصبر نفسه مع أصحابه ٌعلمهم المرآن" 
 .(ٕ)وروي عن عبٌد هللا بن عبد هللا بن عدى بن الخٌار، لال: "هم اللٌن ٌمرءون المرآن" 
 .(ٕ)المرآن"

 .(ٖ)اإلخبلص له، وعبادته، لاله الزجاجوالخامس: أنه دعاء هللا بالتوحٌد، و
والسادس:أنه ٌرٌد الدعاء فً أول النهار وآخره، لٌستفتحوا ٌومهم بالدعاء رؼبة فً التوفٌك. 

 .(ٗ)وٌختموه بالدعاء طلبا للمؽفرة. أفاده الماوردي
لال الطبري:"والصواب من المول فً للن أن ٌمال : إن هللا تعالى لكره نهى نبٌه محمًدا  

ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌطُرد لوًما كانوا ٌدعون ربّهم بالؽداة والعشً ، و الدعاء هلل، ٌكون بلكره وتمجٌده والثناء 
علٌه لوال وكبلًما ولد ٌكون بالعمل له بالجوارح األعماَل التً كان علٌهم فرُضها ، وؼٌُرها من 

 .(٘)النوافل التً ترضً عن العامل له عابَده بما هو عامل له"
 .(ٙ)[، أي:" ٌرٌدون بللن وجهه"1ٕ}ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(2)}ٌرٌدون{ بفعلهم للن }وجهه{، ال ٌرٌدون عرضا من عرض الدنٌا" لال الطبري:" 
 .(1)أي: ٌرٌدون هللا بطاعتهم"لال البؽوي:" 
 .(5)ٌطلبون ثواب هللا"ولال ابن عباس: " 
بتؽون بللن العمل وجه هللا الكرٌم ، فهم مخلصون فٌما هم فٌه من أي : ٌ لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)العبادات والطاعات"
أي ٌرٌدون اللهوٌمصدون الطرق التً أمرهم بمصدها وإنما لدروا بهلا أن لال الزجاج:"

 .(ٔٔ)ٌباعدهم فتكون لهم حجةعلٌه"
 .(ٕٔ)لال الطبري:أي:" ٌلتمسون بللن المربة إلى هللا ، والدنّو من رضاه"

و}وجهه{، فً هلا الموضع معناه: جهة التزلك إلٌه كما تمول خرج فبلن لال ابن عطٌة:"

 .(ٖٔ)فً وجه كلا أي فً ممصد وجهة"
}ٌرٌدون وجهه{: أي طاعته، واإلخبلص فٌها، أي: ٌخلصون فً ولال المرطبً:"

الموصوؾ بؤن له الوجه عبادتهم وأعمالهم هلل، وٌتوجهون بللن إلٌه ال لؽٌره. ولٌل: ٌرٌدون هللا 
ْكَراِم{ ]الرحمن :  [، وهو كموله:" واللٌن }َوالَِّلٌَن 2ٕكما لال:}َوٌَْبَمى َوْجهُ َربَِّن لُو اْلَجبَلِل َواإْلِ

 .(ٗٔ)["َٕٕصبَُروا اْبتَِؽاَء َوْجِه َربِِّهْم{ ]الرعد : 

                                                             

 .2ٖٕ٘/2(:ص221ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٖٕ٘/2(:ص22ٕٗٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
( من سورة الكهؾ:}َواْصبِْر نَْفَسَن َمَع الَِّلٌَن ٌَْدعُوَن 1ٕ، فً تفسٌره آلٌة )1ٕٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٖ)

ٌَا ْن ٌْنَاَن َعْنُهْم تُِرٌُد ِزٌنَةَ اْلَحٌَاةِ الدُّ ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ َواَل تَْعُد َع ًّ ْلنَا لَْلبَهُ َعْن َواَل تُِطْع َمْن أَْؼفَ  َربَُّهْم بِاْلؽََداةِ َواْلعَِش
 [.1ِٕلْكِرنَا َواتَّبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا{ ]الكهؾ : 

 .ٕٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً:، ؤٖٓ/ٖالنكت والعٌون:انظر:  (ٗ)
 .11ٖ-12ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .٘/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .2ٗٔ/ٖوي:تفسٌر البؽ (5)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٔ٘/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .11ٖ-12ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٕٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
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ة. ثم لال: "أي: ٌرٌدون وجه هللا ورضاه، وال ٌؽٌبون عنه ساع لال سهل بن عبدهللا:"
أزهد الناس أصفاهم مطعما، وأعبد الناس أشدهم اجتهادا فً المٌام باألمر والنهً، وأحبهم إلى 

 .(ٔ)هللا أنصحهم لخلمه. وسئل عن العمر لال: اللي ٌضٌع العمر"
ٌْنَاَن َعْنُهْم{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  [، أي:" واجلس معهم وخالطهم، وال 1ٕ}َواَل تَْعُد َع

 .(ٕ)عنهم إلى ؼٌرهم من الكفار"تصرؾ نظرن 
 .(ٖ)أي: ال تتجاوزهم إلى زٌنة الحٌاة الدنٌا" لال ابن لتٌبة:" 
َناَن َعْنُهْم{ ]الكهؾ : وفً لوله تعالى:  ٌْ  [، وجهان:1ٕ}َواَل تَْعُد َع

 .(ٗ)أحدهما : وال تتجاوزهم بالنظر إلى ؼٌرهم من أهل الدنٌا طلباً لزٌنتها ، حكاه الٌزٌدي
  .(٘)ال تتعداهم إلى ؼٌرهم" ابن عباس، لال:" وروي عن 

لمد آلانً رٌح لبل أن ٌسلم :  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : ما حكاه ابن جرٌج أن عٌٌنة بن حصن لال للنبً 
سلمان الفارسً، فاجعل لنا مجلسا منن ال ٌجامعوننا فٌه، واجعل لهم مجلسا ال نجامعهم فٌه، 

 .(ٙ)فنزلت اآلٌة"
ٌَا{ ]الكهؾ : تعالى:لوله   ْن [، أي:" تبتؽً بمجالستهم الشرؾ 1ٕ}تُِرٌُد ِزٌنَةَ اْلَحٌَاةِ الدُّ
 .(2)والفخر"
 .(1)ترٌد أشراؾ الدنٌا" لال ابن زٌد:" 
[، أي:" وال تُِطْع من 1ٕ}َواَل تُِطْع َمْن أَْؼفَْلنَا لَْلبَهُ َعْن ِلْكِرنَا{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 

 .(5)عن لكرنا"جعلنا للبه ؼافبل 
 .(ٓٔ)ٌعنً: المرآن" لال مماتل:" 
ٌمول تعالى لكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: وال تطع ٌا دمحم من شؽلنا للبه من الكفار اللٌن  لال الطبري:" 

سؤلون طرد الرهط اللٌن ٌدعون ربهم بالؽداة والعشً عنن، عن لكرنا، بالكفر وؼلبة الشماء 

 .(ٔٔ)علٌه"
 .(ٕٔ)[، أي:" وآثََر هواه على طاعة مواله"1ٕتََّبَع َهَواهُ{ ]الكهؾ : }َوالوله تعالى: 
 .(ٖٔ)ٌعنً: وآثر هواه" لال مماتل:" 
وترن اتباع أمر هللا ونهٌه، وآثر هوى نفسه على طاعة ربه، وهم فٌما  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)لكر: عٌٌنة بن حصن، واأللرع بن حابس ولووهم"
 .(٘ٔ)للبه عن لكرنا{، لال: عٌٌنة، واأللرع" عن خباب :"}وال تطع من أؼفلنا 
الؽفلة إبطال الولت بالبطالة. ولال: إن للملب ألؾ موت، آخرها  لال سهل بن عبدهللا:" 

المطٌعة عن هللا عز وجل، وإن للملب ألؾ حٌاة، آخرها لماء الحك عز وجل، وإن فً كل 
 .(ٔ)معصٌة للملب موتا، وفً كل طاعة للملب حٌاة"

                                                             

 .ٔٙتفسٌر التستري: (ٔ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٙٙؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .ٕٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون:  (ٗ)
 .1ٖٕ٘/2(:ص225ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .1/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .1/2ٔأخرجه الطبري: (1)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٖ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .1/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .1/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1/1ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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[، أي:" وصار أمره فً جمٌع أعماله 1ٕ}َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا{ ]الكهؾ : لى:لوله تعا 
 .(ٕ)ضٌاًعا وهبلًكا"

 [، وجوه من التفسٌر:1ٕ}َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا{ ]الكهؾ : وفً لوله تعالى: 
 .(ٖ)أحدها : ضٌاعا ، وهو لول مجاهد

، ٌعنً: ضائعا فً }وكان أمره{ اللي ٌلكر من شرفه وحسبه }فرطا{ لال مماتل:"
ء{ ]األنعام :  ًْ ْطَنا فًِ اْلِكتَاِب ِمْن َش  .(ٗ)[، ٌعنً: ما ضٌعنا"1ٖالمٌامة، مثل لوله: }َما فَرَّ

َطُت فًِ َجنِب هللا{ ٌعنً ضعت لال ٌحٌى بن سبلم:ٌعنً:  " ضٌاعا. وكموله فً الّزمر: }َما فَرَّ
 .(٘)ولصرت"

 .(ٙ)لاله الفراء لد ترن فٌه الطاعة وؼفل عنها.  الثانً : متروكاً، 
 .(1)، وابن لتٌبة(2)الثالث : ندماً. لاله  داود
 .(5)الرابع : هبلكا. لاله خباب

 .(ٓٔ)الخامس: سرفاً وتضٌعا. لاله أبو عبٌدة
 . (ٔٔ)السادس: خبلفا للحك. لاله ابن زٌد

 .(ٕٔ)اه الماوردي عن ابن بحرالسابع: سرٌعاً . ٌمال: أفرط إلا أسرؾ وفرط إلا لصر . حك
وأولى األلوال فً للن بالصواب، لول من لال: معناه: ضٌاعا وهبلكا،  لال الطبري:" 

من لولهم: أفرط فبلن فً هلا األمر إفراطا: إلا أسرؾ فٌه وتجاوز لدره، وكللن لوله )وكان 
أمره فرطا( معناه: وكان أمر هلا اللي أؼفلنا للبه عن لكرنا فً الرٌاء والكبر، واحتمار أهل 

 .(ٖٔ)ز حده، فضٌع بللن الحك وهلن"اإلٌمان، سرفا لد تجاو
 .(ٗٔ)لال أبو بكر: "كان عٌٌنة بن حصن ٌفخر بمول أنا وأنا" 
لما نزلت }واصبر نفسن مع اللٌن ٌدعون ربهم بالؽداة والعشً{ ]الكهؾ:  لال لتادة:" 

 .(٘ٔ)«"الحمد هلل اللي جعل من أمتً من أمرت أن أصبر معه»[ ، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 1ٕ
                                                                                                                                                                               

 .52تفسٌر التستري: (ٔ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1ٖٔالتصارٌؾ لتفسٌر المرآن: (٘)
 .ٓٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .1/5ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٙالمرآن: انظر: ؼرٌب (1)
 .1/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .51ٖ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٓٔ)
 .1/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 . ٕٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون:(ٕٔ)
 .1/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1/5ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٖٓ/ٕ(:ص2ٓٙٔ، وعبدالرزاق فً تفسٌره)1/2ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)

الخدري رضً هللا عنه أنه لال: "جلست فً عصابة من ضعفاء المهاجرٌن، وإن بعضهم عن أبً سعٌد وروي 
سكت لٌستتر ببعض من العري ولارئ ٌمرأ علٌنا، إل جاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمام علٌنا، فلما لام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

إلى كتاب هللا، فمال: الحمد هلل اللي جعل من أمتً من المارئ، فسلم ثم لال: ما كنتم تصنعون؟ للنا: كنا نستمع 
أمرت أن أصبر نفسً معهم. لال: فجلس وسطنا لٌعدل بنفسه فٌنا ثم لال بٌده هكلا، فتحلموا وبرزت وجوههم له 
فمال: أبشروا ٌا معشر صعالٌن المهاجرٌن بالنور التام ٌوم المٌامة، تدخلون الجنة لبل أؼنٌاء الناس بنصؾ ٌوم، 

 لن خمسمائة سنة".ول
 المصص فً باب ،(5ٔ) العلم كتاب ،2ٖ - 2ٕ/ ٗ السنن فً داود وأبو. 5ٙ ،ٖٙ/ ٖ المسند فً أحمد أخرجه
 هو فنلا فنظرنا مجٌئه عن ؼافلٌن كنا أي رإوسنا على ولؾ أي" علٌنا فمام: "لوله(. ٖٙٙٙ) الحدٌث ،(ٖٔ)
 جماعة أي" المهاجرٌن صعالٌن"و. بٌده أشار أي" بٌده لال ثم" ولوله. هللا كتاب إلى ٌستمع رإوسنا فوق لائم
 .صعلون جمع المهاجرٌن من الفمراء
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 الفوائد:
الترؼٌب فً مجالسة أبناء اآلخرة وهم الفمراء الصابرون وترن أبناء الدنٌا واإلعراض  -ٔ

 عما هم فٌه.
 ومن الفوائد: تحرٌم طرد المإمنٌن الصالحٌن. -ٕ
ومنها: الثناء على أولئن الموم اللٌن ٌحضرون جلسات النبً صلى هللا علٌه وعلى آله  -ٖ

 ون هللا بالؽداة والعشً مع اإلخبلص هلل عز وجل.وسلم بما لكر هللا عز وجل أنهم ٌَْدعُ 
ومنها: كمال عدل هللا عز وجل  ألنه خاطب نبٌَّه بهلا الخطاب الموي من أجل لوٍم من  -ٗ

عند هللا أعظم جاًها وأعلى منزلة، لكن هللا عز وجل حكٌم  -ملسو هيلع هللا ىلصأي النبً -أصحابه، هو 
 عْدٌل، ٌمضً بالحك سبحانه وتعالى.

ران المعرضٌن عن كتاب هللا فلم ٌتلوه ولم ٌعملوا بما جاء فٌه ومنها: بٌان خٌبة وخس -٘
 من شرائع وأحكام.

 
 المرآن

أََحاَط بِِهْم }َولُِل اْلَحكُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَْلٌُْإِمْن َوَمْن َشاَء فَْلٌَْكفُْر إِنَّا أَْعتَْدنَا لِلظَّاِلِمٌَن نَاًرا 
ٌَْستَِؽٌثُوا ٌُؽَاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل ٌَْشِوي اْلُوُجوَه بِئَْس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتَفَمًا سَُراِدلَُها َوإِْن 

 [2ٕ({ ]الكهؾ : 2ٕ)
 التفسٌر:

ولل لهإالء الؽافلٌن: ما جئتكم به هو الحك من ربكم، فمن أراد منكم أن ٌصدق وٌعمل به، 
فما َظلَم إال نفسه. إنا أعتدنا للكافرٌن ناًرا شدٌدة  فلٌفعل فهو خٌر له، ومن أراد أن ٌجحد فلٌفعل،

أحاط بهم سورها، وإن ٌستؽث هإالء الكفار فً النار بطلب الماء ِمن شدة العطش، ٌُإَت لهم 

بماء كالزٌت العَِكر شدٌد الحرارة ٌشوي وجوههم. لَبُح هلا الشراب اللي ال ٌروي ظمؤهم بل 
 مماًما. ٌزٌده، ولَبَُحْت النار منزال لهم و

[، 5ٕلوله تعالى:}َولُِل اْلَحكُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَْلٌُْإِمْن َوَمْن َشاَء فَْلٌَْكفُْر{ ]الكهؾ :  
أي:" ولل لهإالء الؽافلٌن: ما جئتكم به هو الحك من ربكم، فمن أراد منكم أن ٌصدق وٌعمل به، 

 .(ٔ)لَم إال نفسه"فلٌفعل فهو خٌر له، ومن أراد أن ٌجحد فلٌفعل، فما ظَ 
 .(ٕ)الحك هو المرآن" لال لتادة:" 
ٌمول تعالى لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ولل ٌا دمحم لهإالء اللٌن أؼفلنا للوبهم عن  لال الطبري:" 

لكرنا، واتبعوا أهواءهم، الحك أٌها الناس من عند ربكم، وإلٌه التوفٌك والحلالن، وبٌده الهدى 
من ٌشاء منكم للرشاد، فٌإمن، وٌضل من ٌشاء عن الهدى فٌكفر، لٌس إلً من  والضبلل ٌهدي

للن شًء، ولست بطارد لهواكم من كان للحك متبعا، وباهلل وبما أنزل علً مإمنا، فنن شئتم 
 .(ٖ)فآمنوا، وإن شئتم فاكفروا"

 عن ابن عباس، لوله: "}فمن شاء فلٌإمن ومن شاء فلٌكفر{، ٌمول: من شاء هللا له 
 .(ٗ)اإلٌمان آمن، ومن شاء هللا له الكفر كفر"

 .(٘)هلا تهدٌد ووعٌد" ولال ابن عباس:" 
 .(ٙ)لال مجاهد:" وعٌد من هللا، فلٌس بمعجزي" 
 .(2)هلا كله وعٌد لٌس مصانعة وال مراشاة وال تفوٌضا" لال ابن زٌد:" 

                                                             

 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٕ٘/2(:ص21ٕٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٓٔ-1/5ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕ٘/2(:ص21ٕٗٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
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[، أي:" إنا أعتدنا 5ٕبِِهْم سَُراِدلَُها{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}إِنَّا أَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِمٌَن نَاًرا أََحاَط  
 .(ٔ)للكافرٌن ناًرا شدٌدة أحاط بهم سورها"

فننكم إن كفرتم فمد أعد لكم ربكم على كفركم به نار أحاط بكم سرادلها،  لال الطبري:" 
 .(ٕ)وإن آمنتم به وعملتم بطاعته، فنن لكم ما وصؾ هللا ألهل طاعته"

 .(ٖ)"}إنا أعتدنا للظالمٌن نارا أحاط بهم سرادلها{، لال: للكافرٌن"لوله: عن ابن زٌد  
اِلِمٌَن َناًرا أََحاَط بِِهْم ُسَراِدلَُها{ ]الكهؾ : وفً   [، وجوه من 5ٕلوله تعالى:}إِنَّا أَْعتَْدنَا ِللظَّ
 التفسٌر:

 .(ٗ)حائط من النار ٌطٌؾ بهم، لاله ابن عباس«: سرادلها»أحدها : أن 
سورها، ولها عمد، فنلا مدت تلن العمد أطبمت على أهلها، وللن  بن سبلم:" لال ٌحٌى 

[، فنلا لال للن أطبمت علٌهم، وهو 1ٓٔحٌن ٌمول: }اخسئوا فٌها وال تكلمون{ ]المإمنون: 
ٌِْهْم ُمْإَصَدةٌ } َدة )1لوله: }إِنََّها َعلَ  .(٘)["5-1({ ]الهمزة: 5{ فًِ َعَمٍد ُمَمدَّ

 :(2)، لال رإبة(ٙ)كسرادق الفسطاط، وهى الحجرة التً تطٌؾ بالفسطاط لال أبو عبٌدة:" 
 :(2)رإبة

 ٌا حكم بن المنلر بن الجارود ... أنت الجواد بن الجواد المحمود
 سرادق المجد إلٌن ممدود
 : (1)ولال سبلمة بن جندل

 هو المولج النّعمان بٌتا سماإه ... صدور الفٌول بعد بٌت مسردق
 .(5)أي: له سرادق"

}إِلَى ِظّلٍ ِلي ثبََلِث  : هو دخانها ولهٌبها لبل وصولهم إلٌها، وهو اللي لال هللا تعالى فٌه: الثانً
 .(ٓٔ)[. لاله لتادة، وحكاه معمرٖٔ-ٖٓاَل َظِلٌٍل َواَل ٌُْؽِنً ِمَن اللََّهِب{ ]المرسبلت :  (ٖٓشُعٍَب)

  .(ٔٔ)مماتلالسرادق. لاله  أنه ٌخرج عنك من النار فٌحٌط بهم، فللن الثالث :
 .الرابع: أنه البحر المحٌط بالدنٌا

، لال: فمٌل له: كٌؾ للن، «البحر هو جهنم»عن ٌعلى بن أمٌة، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
فتبل هله اآلٌة، أو لرأ هله اآلٌة: }نارا أحاط بهم سرادلها{، ثم لال: وهللا ال أدخلها أبدا أو ما 

 .(ٕٔ)منها لطرة"دمت حٌا، وال تصٌبنً 

                                                             

 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٔ-1/5ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
( 5ٖٓ/ 1) حجر ابن ولال البخاري فى ٌسٌر وبفرق ،2ٗٔ/ ٘ٔ الطبري فى كلا:  «بالفسطاط...  وهى»(ٙ)
. سرادق الشاعر لال...  «سرادلها بهم أحاط» لوله فى عبٌدة أبو لال فٌه تصرؾ لكنه عبٌدة أبى لول إنه

 .الشطر
 وصاحب ٖٗٔ/ ٔ والشنتمرى( 2ٕٕ/ ٔ) سٌبوٌه فنسبه الرجز هلا عزو فى المجاز ونسخ المصادر اختلفت(2)

 والجوهري( ٙٗٔ/ ٘ٔ) الطبري ورواه الحرمازي للكلاب( ٕٓٔ/ ٗ) والعٌنً ،( سردق) اللسان وصاحب
 أحد مدح -. ٖٕٙ رإبة دٌوان ملحك وفى. عزو بؽٌر ٖٕٙ الكامل فى وهو( 5ٖٖ/ ٓٔ) والمرطبً( سردق)
 أؼار ألنه الجارود جده وسمى الملن، عبد بن لهشام البصرة والة هلا هلا وحكم ،...  الجارود بن المنلر بنى
 .(األعلم) به مر ما ٌجرد اللي بالسٌل فشبه أموالهم فاكتسح لوم على
 والتاج واللسان والصحاح ٖٖٖ/ ٖ والجمهرة ٙٗٔ/ ٘ٔ الطبريتفسٌر  ، و55ٖ/ٔانظر: مجاز المرآن: (1)
 .5ٖٖ/ ٓٔ المرطبًتفسٌر و( سردق)
 .ٓٓٗ-55ٖ/ٔمجاز المرآن:  (5)
 .ٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٗ٘-1ٖ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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سرادق النار أربعة جدر، كثؾ كل واحد »عن أبً سعٌد الخدري، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:  
 .(ٔ)«مثل مسٌرة أربعٌن سنة

أحاط سرادق النار التً أعدها هللا للكافرٌن بربهم، وللن فٌما  لال الطبري: معناه: " 
 .(ٕ)ً الحجرة التً تطٌؾ بالفسطاط"لٌل: حائط من نار ٌطٌؾ بهم كسرادق الفسطاط، وه

[، أي:" وإن 5ٕلوله تعالى:}َوإِْن ٌَْستَِؽٌثُوا ٌُؽَاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل ٌَْشِوي اْلُوُجوهَ{ ]الكهؾ :  
ٌستؽث هإالء الكفار فً النار بطلب الماء ِمن شدة العطش، ٌُإَت لهم بماء كالزٌت العَِكر شدٌد 

 .(ٖ)الحرارة ٌشوي وجوههم"
ٌمول تعالى لكره: وإن ٌستؽث هإالء الظالمون ٌوم المٌامة فً النار من  ال الطبري:"ل 

شدة ما بهم من العطش، فٌطلبون الماء ٌؽاثوا بماء المهل، فٌشوي للن الماء اللي ٌؽاثون به 
 .(ٗ)وجوههم "
الزٌت، فنلا لربه كعكر »، لال: «ماء كالمهل»عن أبً سعٌد، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:  

 .(٘)«إلٌه سمط فروة وجهه فٌه
عن أبً أمامة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فً لوله "}وٌسمى من ماء صدٌد ٌتجرعه{، لال: ٌمرب  

إلٌه فٌتكرهه، فنلا لرب منه، شوى وجهه، وولعت فروة رأسه، فنلا شربه لطع أمعاءه، ٌمول 
 .(ٙ)ٌشوي الوجوه بئس الشراب{" هللا: }وإن ٌستؽٌثوا ٌؽاثوا بماء كالمهل

لال هارون: إلا جاع أهل النار، ولال جعفر: إلا جاء أهل النار استؽاثوا بشجرة الزلوم،  
فؤكلوا منها، فاختلست جلود وجوههم، فلو أن مارا مار بهم ٌعرفهم، لعرؾ جلود وجوههم فٌها، 

لي لد انتهى حره، فنلا أدنوه ثم ٌصب علٌهم العطش، فٌستؽٌثون، فٌؽاثون بماء كالمهل، وهو ال
 .(2)أفواههم انشوى من حره لحوم وجوههم التً لد سمطت عنها الجلود" من

 [، وجوه من التفسٌر:5ٕوفً لوله تعالى:}َوإِْن ٌَْستَِؽٌثُوا ٌُؽَاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل{ ]الكهؾ :  

 .(1)أحدها : أنه المٌح والدم ، لاله مجاهد
 .(5)، لاله ابن عباس مثل دردي الزٌت أنه ماء ؼلٌظالثانً : 

 .(ٓٔ)الثالث : أنه كل شًء ألٌب حتى انماع   لاله ابن مسعود
لكر لنا أن ابن مسعود أهدٌت إلٌه سماٌة من لهب وفضة، فؤمر بؤخدود فخد  لال لتادة:" 

فً األرض، ثم للؾ فٌه من جزل حطب، ثم للؾ فٌه تلن السماٌة، حتى إلا أزبدت وانماعت 
ؽبلمه: ادع من ٌحضرنا من أهل الكوفة، فدعا رهطا، فلما دخلوا علٌه لال: أترون هلا؟ لال ل

لالوا: نعم، لال: ما رأٌنا فً الدنٌا شبٌها للمهل أدنى من هلا اللهب والفضة، حٌن أزبد 
 .(ٔٔ)وانماع"

 :(ٖٔ)، لال الشاعر(ٕٔ)الرابع : هو اللي لد انتهى حره ، لاله سعٌد بن جبٌر
 ه مهبلً كرٌهاً  ...  ثم عّل المتون بعد النهالشاب بالماء من

 .(ٔ)لال الماوردي :"وجعل للن إؼاثة اللترانه بلكر االستؽاثة"

                                                             

 .ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .]بتصرؾ[ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .٘ٔ-ٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٔ-ٕٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٔ-ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
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وهله األلوال وإن اختلفت بها ألفاظ لائلٌها، فمتماربات المعنى، وللن أن كل ما  لال الطبري:"
للن النار حتى ألٌب من رصاص أو لهب أو فضة فمد انتهى حره، وأن ما أولدت علٌه من 

 صار كدردي الزٌت، فمد انتهى أٌضا حره.
لال الطبري:" ولد: حدثت عن معمر بن المثنى، أنه لال: سمعت المنتجع بن نبهان  

والمهل، لال: فملنا له: وما هما؟ فمال: الجرباء،  (ٕ)ٌمول: وهللا لفبلن أبؽض إلً من الطلٌاء
حمراء مدلمة،  (ٖ)والملة التً تنحدر عن جوانب الخبزة إلا ملت فً النار من النار، كؤنها سهلة

فهً أحمره، فالمهل إلا هو كل مائع لد أولد علٌه حتى بلػ ؼاٌة حره، أو لم ٌكن مائعا، فانماع 
 .(ٗ)ً شدة الحر"بالولود علٌه، وبلػ ألصى الؽاٌة ف

 .(٘)ماء جهنم أسود، وهً سوداء، وشجرها أسود، وأهلها سود" لال الضحان:"
[، أي:" لَبُح هلا الشراب اللي ال ٌروي ظمؤهم 5ٕلوله تعالى:}بِئَْس الشََّراُب{ ]الكهؾ :  
 .(ٙ)بل ٌزٌده"
 ٌمول تعالى لكره: بئس الشراب، هلا الماء اللي ٌؽاث به هإالء لال الطبري:" 

 .(2)الظالمون فً جهنم اللي صفته ما وصؾ فً هله اآلٌة"
[، أي:"ولَبَُحْت النار منزال لهم ومماًما"5ٕلوله تعالى:}َوَساَءْت ُمْرتَفًَما{ ]الكهؾ :  

(1). 
ٌمول تعالى لكره: وساءت هله النار التً أعتدناها لهإالء الظالمٌن  لال الطبري:" 

 :(5)لمتكؤ، ٌمال منه: ارتفمت إلا اتكؤت، كما لال الشاعرمرتفما، والمرتفك فً كبلم العرب: ا
 لالت له وارتفمت أال فتى ... ٌسوق بالموم ؼزاالت الضحى 

أراد: واتكؤت على مرفمها، ولد ارتفك الرجل: إلا بات على مرفمه ال ٌؤتٌه نوم، وهو مرتفك، 
 :(ٓٔ)كما لال أبو لإٌب الهللً

 نام الخلً وبت اللٌل مرتفما ... كؤن عٌنً فٌها الصاب ملبوح 

 .(ٔٔ)وأما من الرفك فننه ٌمال: لد ارتفمت بن مرتفما"
 :(ٕٔ)[، وجوه5ٕلوله تعالى:}َوَساَءْت ُمْرتََفمًا{ ]الكهؾ : وفً  

 . (ٖٔ)أحدها : معناه: ساءت مجتمعاً ، لاله مجاهد

                                                                                                                                                                               

 .ٖٖٓ/ٖالنكت والعٌون: (ٔ)
 ورأٌتها جدا حمٌت إلا الملة: بالمهل وٌرٌد. الخضخاض أو بالمطران المطلٌة الجرباء النالة بالطلٌاء ٌرٌد(ٕ)

 .تموج
 .(اللسان) الماء به ٌجًء أحمر كالرمل تراب بالكسر، السهلة،(ٖ)
 .ٗٔ-ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٔ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 المإلؾ، رواٌة عن مختلفة منهما األول ورواٌة. ؼزل: فً اللسان لكرهما الرجز، مشطور من بٌتان هلان(5)

 * فتى من هل دعوة سلٌمى دعت: * وهً
 * فتى من هل أال الموم ودعوة: * أخرى رواٌة وفً
 .الرواٌتٌن هاتٌن على األول البٌت فً شاهد وال. وتضحى الشمس تنبسط ما بعد: وؼزاالته الضحى وؼزالة
"  وفٌه. له لصٌدة مطلع وهو( ٗٓٔ /ٔ المصرٌة، الكتب دار طبع الهللً لإٌب أبً دٌوان فً البٌت(ٓٔ)

 ٌشجر كما ٌدٌه، على رأسه وضع أنه ٌرٌد بٌده، رأسه ٌشجر أي ومشتجرا"  مرتفما"  موضع فً"  مشتجرا
: واللبح. مشموق: وملبوح. أصابها إلا العٌن ٌمض لبن لها مرة شجرة: الصاب: األصمعً ولال. بالعود الثوب
 . رأسه تحت مرفمه واضعا: ومرتفما. الشك
 ساءت: " ولال. . . ". فبت أرلت إنً: " وأوله( ٓٓٗ /ٔ المرآن مجاز) فً عبٌدة أبً شواهد من: والبٌت
 . وسوؾ ٌؤتً.البٌت. . . لإٌب أبو لال. متكئا أي":  مرتفما
 .٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)



ٕٗ 
 

فً كبلم العرب، وإنما « االجتماع»ولست أعرؾ االرتفاق بمعنى:  لال الطبري:" 
 .(ٔ)االرتفاق: افتعال، إما من المرفك، وإما من الرفك"

 .(ٕ)لال الماوردي :"كؤنه لهب إلى معنى المرافمة"
 ، مؤخول من االرتفاق.(ٙ)،  والزجاج(٘)، ومماتل(ٗ)، والكلبً(ٖ)الثانً : ساءت منزالً.  لاله لتادة

 االرتفاق.
 .(2)وساءت الدار مرتفما" األخفش:" ولال 

 .(1). حكاه الماوردي«الرفك»الثالث : أنه من 
لإٌب ، وأنشد األخٌر لول أبً (5)الرابع : أنه من المتكؤ ، وهلا لول السدي، وأبً عبٌدة

 :(ٓٔ)الهللىّ 
 إنّى أرلت فبّت اللٌل مرتفما ... كؤّن عٌنى فٌها الصاب ملبوح

انفجاره، لال: وهو شدٌد وحكى عن أبى عمرو بن العبلء أو لال أبو عبٌدة:" ولبحه:  
 .(ٔٔ)ؼٌره ٌمال: انفمؤت واحدة فمّطرت فى عٌنى فكؤنه كان فى عٌنى وتد"

 .(ٕٔ)علٌها مرتفمون على الحمٌم حٌن ٌشربون، واالرتفاق هو المتكؤ" لال السدي:" 
 .(ٖٔ)اله ابن لتٌبةاالتكاء على المرفك. ل«: االرتفاق»أي: ساءت مجلسا. وأصل الخامس: 

 
 المرآن

اِلَحاِت إِنَّا اَل نُِضٌُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَماًل )  [ٖٓ({ ]الكهؾ : ٖٓ}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 التفسٌر:

إن اللٌن آمنوا باهلل ورسوله وعملوا األعمال الصالحات لهم أعظم المثوبة، إنا ال نضٌع 
 ما أحسنوه من العمل. أجورهم، وال ننمصها على

اِلَحاِت{ ]الكهؾ :   [، أي:" إن اللٌن آمنوا باهلل ٖٓلوله تعالى:}إِنَّ الَِّلٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 .(ٗٔ)ورسوله وعملوا األعمال الصالحات"

ٌمول تعالى لكره: إن اللٌن صدلوا هللا ورسوله، وعملوا بطاعة هللا،  لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)وانتهوا إلى أمره ونهٌه"

لما لكر تعالى حال األشمٌاء ، ثنى بلكر السعداء ، اللٌن آمنوا باهلل  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙٔ)وصدلوا المرسلٌن فٌما جاإوا به ، وعملوا بما أمروهم به من األعمال الصالحة"

                                                             

 .ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٖالنكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٖٕ٘/2(:ص25ٖٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٗٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5٘٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٕٕ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٓٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٖٗٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٔانظر: مجاز المرآن:  (5)
 واللسان والصحاح 5ٖ٘/ ٓٔ والمرطبً 2ٓ٘/ ٔ والكشاؾ 1ٗٔ/ ٘ٔ والطبري ٗٓٔ/ ٔ الهللٌٌن دٌوان(ٓٔ)

 .2ٕ المؽنً وشواهد ٓٙٗ/ ٕ ٌعٌش وابن( صوب) والتاج
 . ٔٓٗ/ٔمجاز المرآن:(ٔٔ)
 .5ٖٕ٘/2(:ص25ٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٕٙؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٙ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
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[، أي:" إنا ال نضٌع ٖٓلوله تعالى:}إِنَّا اَل نُِضٌُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمبًل{ ]الكهؾ :  
 .(ٔ)أجورهم، وال ننمصها على ما أحسنوه من العمل"

 .(ٕ)ٌمول: ال نضٌع أجر من أحسن العمل ولكنا نجزٌه بنحسانه" لال مماتل:" 
اع هللا، واتبع أمره ونهٌه، بل إنا ال نضٌع ثواب من أحسن عمبل فؤط لال الطبري:" 

 .(ٖ)نجازٌه بطاعته وعمله الحسن جنات عدن تجري من تحتها األنهار"
 .(ٗ)وأحسن األعمال التوحٌد" لال الحارث المحاسبً:" 
االستمامة علٌه بالسنة، وإنما مثل السنة فً الدنٌا مثل الجنة «: حسن العمل» لال سهل:" 

للن من لزم السنة فً الدنٌا سلم من اآلفات. ولال مالن بن فً اآلخرة، ومن دخل الجنة سلم، ك
أنس رضً هللا عنه: لو أن رجبل ارتكب جمٌع الكبائر ثم لم ٌكن فٌه شًء من هله األهواء 
والبدع لرجوت له. ثم لال: من مات على السنة فلٌبشر ثبلث مرات. ولال سهل: ال ٌرفع 

ل له: كٌؾ ٌدفن نفسه فً الثرى؟ لال: ٌمٌتها الحجاب عن العبد حتى ٌدفن نفسه فً الثرى. لٌ
على السنة، وٌدفنها فً اتباع السنة، ألن لكل شًء من ممامات العابدٌن مثل الخوؾ والرجاء 
والحب والشوق والزهد والرضا والتوكل ؼاٌة، إال السنة فننه لٌست لها ؼاٌة ونهاٌة. وسئل عن 

ال: ال ٌكون ألحد مثل خوؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص أو حبه متى بن أحمد، فم« لٌست للسنة ؼاٌة»معنى لوله: 
أو شوله، أو زهده أو رضاه أو توكله أو أخبلله، ولد لال هللا تعالى: }وإنن لعلى خلك عظٌم{ 

، فمال: أجٌعوا أنفسكم إلى (٘)«أجٌعوا أنفسكم وأعروها»[ . وسئل عن معنى لوله ملسو هيلع هللا ىلص: ٗ]الملم: 
 .(ٙ)وها عن الجهل"العلم وأعر
عن الممبري لال: "بلؽنً إن عٌسى بن مرٌم كان ٌمول: ٌا ابن آدم، إلا عملت الحسنة  

فاله عنها، فننها عند من ال ٌضٌعها. ثم تبل: }إنا ال نضٌع أجر من احسن عمبل{، وإلا عملت 
 .(2)سٌئة فاجعلها نصب عٌنٌن"

[ ، لال: "فالكرونً ٕ٘ٔأَْلكُْركُم{ ]البمرة : }فَاْلكُُرونًِ  فضٌل بن عٌاض، فً لوله:عن  
اِلَحاِت إِنَّا اَل نُِضٌُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن  :بطاعتً ألكركم بثوابً، بٌانه }إِنَّ الَِّلٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 .(1)"[ٖٔ - ٖٓ( أُولَئَِن لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن{ ]الكهؾ : َٖٓعَمبًل )
 

 المرآن
ْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اِْلَْنَهاُر ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَهٍب َوٌَْلبَسُوَن }أُولَئَِن لَهُ 

({ ٖٔ) ثٌَِابًا ُخْضًرا ِمْن سُْنُدٍس َوإِْستَْبَرٍق ُمتَِّكئٌَِن فٌَِها َعلَى اِْلََرائِِن نِْعَم الثََّواُب َوَحسُنَْت ُمْرتَفَمًا
 [ٖٔ: ]الكهؾ 
 التفسٌر:

أولئن اللٌن آمنوا لهم جنات ٌمٌمون فٌها دائًما، تجري من تحت ؼرفهم ومنازلهم األنهار العلبة، 
ٌَُزٌَّنون فٌها بؤساور اللهب، وٌَْلبَسون ثٌابًا لات لون أخضر نسجت من رلٌك الحرٌر وؼلٌظه، 

ة المزدانة بالستائر الجمٌلة، نِْعَم ال ثواب ثوابهم، وَحسُنِت الجنة منزال ٌتكئون فٌها على األِسرَّ
 ومكانًا لهم.
[، أي:" أولئن اللٌن آمنوا لهم جنات ٖٔلوله تعالى:}أُولَئَِن لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن{ ]الكهؾ :  

 .(ٔ)ٌمٌمون فٌها دائًما"

                                                             

 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٓفهم المرآن: (ٗ)
 .2ٖٓ/ ٕ الحلٌة فً السبلم علٌه عٌسى للنبً المول هلا(٘)
 .51تفسٌر التستري: (ٙ)
 .5ٖٕ٘/2(:ص25ٕ٘ٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٔ/ٕالكشؾ والبٌان: (1)
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جنات إلامة، ولٌل فً التفسٌر جنات عدن، جنات من األربع الجنان التً لال الزجاج: "  
 .(ٕ)ألولٌائه"أعدها هللا 
 .(ٖ)أي: جنات إلامة ال زوال منها" لال مكً:" 
اإللامة، وٌمال: العدن بطنان الجنة، وهً «: العدن» لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٗ)وسطها"
[، أي:" تجري من تحت ؼرفهم ٖٔلوله تعالى:}تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اأْلَْنَهاُر{ ]الكهؾ :  

 .(٘)ومنازلهم األنهار العلبة"
 .(ٙ)ٌمول: تجري األنهار من تحت البساتٌن" لال مماتل:" 
أي : من تحت ؼرفهم ومنازلهم ، لال لهم فرعون : } َوَهِلِه األْنَهاُر  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)["ٔ٘تَْجِري ِمْن تَْحِتً { ]الزخرؾ : 
 أي: من دونهم األنهار. كما ٌمال: داري تحت دارن، أي: دونها.  لال مكً:" 
مكً :"وسؤل عمر بن الخطاب رضً هللا عنه كعباً. فمال: له: إنً سمعت هللا عز  لال

وجل ٌلكر جنات عدن، فما عدن؟ فمال: ٌا أمٌر المإمنٌن، هو لصر فً الجنة ال ٌدخله إال نبً 
أو صدٌك أو شهٌد أو حكم عدل. فمال: عمر: أما النبوة فمد جعلها هللا  عز وجل فً أهلها، وأما 

 إنً ألرجو أن أكون لد صدلت باهلل عز وجل  وبرسوله، وأما الحكم العدل فوهللا الصدٌك فوهللا
إنً ألرجو أن أكون ما فرلت فً حكم أحداً، وأما الشهادة فؤنّى لً بالشهادة؟ لال: الحسن 

 .(1)فجمعهن هللا عز وجل وهللا له ثبلثتهن. فجعله: صدٌماً، حكماً عدالً، شهٌدا"
[، أي:" ٌَُزٌَّنون فٌها بؤساور ْٖٔوَن فٌَِها ِمْن أََساِوَر ِمْن لََهٍب{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}ٌَُحلَّ  
 .(5)اللهب"
 .(ٓٔ)عن الحسن: "الحلً فً الجنة على الرجال أحسن منه على النساء" 

عن أبً حازم، لال: كنت خلؾ أبً هرٌرة وهو ٌتوضؤ، وهو ٌمد  الوضوء إلى إبطه،  
الوضوء؟ لال: ٌا بنً فروخ، أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما  فملت: ٌا أبا هرٌرة، ما هلا

 تبلػ الحلٌة من المإمن حٌث  ٌبلػ» توضؤت هلا الوضوء، إنً سمعت خلٌلً ٌمول: 
 .(ٔٔ)«"الوضوء

                                                                                                                                                                               

 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٕ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٖ٘ٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٕبحر العلوم: (ٗ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٙ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٙٗ-2ٖ٘ٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (1)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٓٗ٘/ٕانظر: توضٌح المماصد،شرح الكافٌة الشافٌة نونٌة ابن المٌم: (ٓٔ)
 . ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٗٔ(:ص11ٗٓأخرجه أحمد) (ٔٔ)

 ثمات رجاله وبالً الصحٌح، رتبة عن ٌنزله كبلم فٌه -مسلم رجال من كان وإن- خلٌفة بن خلؾ لوي، إسناده
: حازم وأبو طارق، بن سعد هو: األشجعً مالن وأبو المرولي، بهرام ابن هو: دمحم بن حسٌن. الصحٌح رجال
 .األشجعً سلمان هو

 .اإلسناد بهلا دمحم، بن حسٌن طرٌك من ٕٗٗ/ٔ عوانة أبو وأخرجه
 لتٌبة طرٌك من( 5ٕٔ) والبؽوي ،2٘-ٙ٘/ٔ والبٌهمً ،5ٖ/ٔ" المجتبى" فً والنسائً ،( ٕٓ٘) مسلم وأخرجه
 .به خلٌفة، بن خلؾ عن كبلهما زحموٌه، بن ٌحٌى طرٌك من 1ٔٔ/٘" بؽداد تارٌخ" فً والخطٌب سعٌد، بن

 ٌعلى وأبو إدرٌس، بن هللا عبد طرٌك من( 2) خزٌمة وابن ،( ٕٕٓٙ) ٌعلى وأبو ،ٕٗٗ/ٔ عوانة أبو وأخرجه
 طارق، بن سعد األشجعً مالن أبً عن كبلهما مسهر، بن علً طرٌك من( ٘ٗٓٔ) حبان ابن وعنه ،( ٕٕٓٙ)
 .به

 هرٌرة أبً عن زرعة، أبً طرٌك من ٘٘/ٔ شٌبة أبً ابن بنحوه وأخرجه
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عن داود بن عامر بن سعد، عن أبٌه، عن جده، لال: "لال رسول هللا صلى هللا علٌه  
الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوإه ضوء الشمس كما لو أن رجبل من أهل » وآله وسلم: 

 .(ٔ)«"تطمس الشمس ضوء النجوم
عن أبً هرٌرة، أن أبا أمامة، حدث أن رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حدثهم ولكر حلً أهل الجنة،  
مسورون باللهب والفضة، مكللون بالدر، علٌهم أكالٌل من در، وٌالوت متواصلة، » فمال: 
 .(ٕ)«تاج كتاج الملون، شباب جرد مكحلون وعلٌهم
ٌَابًا ُخْضًرا ِمْن سُْنُدٍس َوإِْستَْبَرٍق{ ]الكهؾ :   [، أي:" وٌَْلبَسون ٖٔلوله تعالى:}َوٌَْلبَسُوَن ثِ

ثٌابًا لات لون أخضر نسجت من رلٌك الحرٌر وؼلٌظه"
(ٖ). 

 ،  لوالن :«السندس»وفً 
 .(ٗ)الكلبً أحدهما : أنه من ألطؾ من الدٌباج ، لاله
 . (ٙ)، والطبري(٘)ابن لتٌبة، لاله «سندسة»الثانً : أنه رلٌك الدٌباج ، واحده 

 أٌضا لوالن : ،«االستبرق»وفً 
 .(5)،والطبري(1)، وابن لتٌبة(2)أحدهما : أنه الدٌباج الؽلٌظ، لاله الضحان

  .(ٓٔ)الدٌباج الؽلٌظ، وهو بلؽة العجم استبره" لال الضحان:" 
 .(ٔٔ)ٌعنً: الدٌباج بلؽة فارس" مماتل:"لال  
 .(ٕٔ)وٌمول لوم: فارسً معرب، أصله: استبره، وهو الشدٌد" لال ابن لتٌبة:" 

 :(ٖٔ)ولد لال المرلش
ةٌ ... وإْستَْبَرَق الّدٌباجِ َطْوًرا ِلباسُها   تََرهُنَّ ٌَْلبَْسَن الَمشاِعَر َمرَّ

 ٌعنً: وؼلٌظ الدٌباج.
 .(ٗٔ)المنسوج باللهب ، حكاه الماوردي عن ابن بحرالثانً : أنه الحرٌر 

عبد الرحمن بن سابط: "ٌبعث هللا إلى العبد من اهل الجنة بالكسوة فتعجبه، فٌمول: لال  
لمد رأٌت الجنان فما رأٌت مثل هله الكسوة لط! فٌمول الرسول اللي جاء بالكسوة: إن ربن ٌؤمر 

 .(٘ٔ)أن تهٌئ لهلا العبد مثل هله الكسوة ما شاء"
لو إن ثوبا من ثٌاب أهل الجنة نشر الٌوم فً الدنٌا، لصعك من ٌنظر إلٌه  لال كعب:" 

 .(ٙٔ)وما حملته أبصارهم"
لال سلٌم بن عامر: "إن الرجل من أهل الجنة ٌلبس الحلة من حلل اهل الجنة فٌضعها  

الساعة  بٌن أصبعٌه، فما ٌرى منها شًء، وإنه ٌلبسها فٌتعفر حتى تؽطً لدمٌه، ٌكسى فً

                                                             

 .ٔٔٔ/ٕ(:صٕٙٙأخرجه أبو نعٌم فً صفة الجنة) (ٔ)
 .ٔٔٔ/ٕ(:ص2ٕٙأخرجه أبو نعٌم فً صفة الجنة) (ٕ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٗٓ/ٖانظ}: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٕٙؼرٌب المرآن: (٘)
 .2ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖٕ٘/2(:ص25ٕٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٙؼرٌب المرآن: (1)
 .2ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٖٕ٘/2(:ص25ٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .2ٕٙؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
/ ٖ" والعٌون النكت"و ،ٖٕٗ/ ٘ٔ" البٌان جامع: "انظر. نسبة بدون التفسٌر كتب لكرته للمرلش البٌت(ٖٔ)

 .ٗٓٗ/ ٖ" المدٌر فتح"و ،1ٗٗ/ 2" المصون الدر"و ،52ٖ/ ٓٔ" المرآن ألحكام الجامع"و ،ٖ٘ٓ
 .ٖ٘ٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .5ٖٕ٘/2(:ص252ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٖٕٓٙ/2(:ص251ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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الواحدة سبعٌن ثوبا ... إن أدناها مثل شمٌك النعمان، وأنه ٌلبس سبعٌن ثوبا ٌكاد إن ٌتوارى، 
 .(ٔ)وما ٌستطٌع أحد فً الدنٌا ٌلبس سبعة أثواب ما ٌسعه عنمه"

إن الرجل لٌتكئ المتكؤ ممدار »عن الهٌثم بن مالن الطائً، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:  
 .(ٕ)«"نة ما ٌتحول عنه وال ٌمله، ٌؤتٌه ما اشتهت نفسه وللت عٌنهأربعٌن س
لال ثابت: "بلؽنا إن الرجل ٌتكئ فً الجنة سبعٌن سنة، عنده من أزواجه وخدمه وما  

أعطاه هللا من الكرامة والنعٌم، فنلا حانت منه نظرة، فنلا أزواج له لم ٌكن ٌراهن من لبل للن 
 .(ٖ)منن نصٌبا"فٌملن: لد إن لن إن تجعل لنا 

ة  [، أي:"ٖٔ}ُمتَِّكئٌَِن فٌَِها َعلَى اأْلََرائِِن{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  ٌتكئون فٌها على األِسرَّ
 .(ٗ)"المزدانة بالستائر الجمٌلة

 [، ثبلثة ألوال:ٖٔ}ُمتَِّكِئٌَن فٌَِها َعلَى اأْلََرائِِن{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً  
 .(٘)لتادةأحدها : أنها الحجال. لاله 

 .(ٙ)الثانً : أنها الفُُرش فً الحجال. لاله الزجاج
أنها  السرر فً جوؾ الحجال، علٌها الفرش منضود فً السماء فرسخ. لاله ابن الثالث : 
 .(ٓٔ)والطبري ،(5)، وابن لتٌبة(1)، وأبو عبٌدة(2)عباس

 .(ٔٔ)«"أرٌكة»}األرائن{ السرر فً الحجال، واحدها ولال ابن لتٌبة:" 
 :(ٕٔ)لال لو الرمة ولد

ٌِْر حتى كؤنَّما ... ٌُبًاشرن بالَمْعزاِء َمّس األَرائن  ُخُدودا َجفَْت فً السَّ
 :(ٖٔ)ولال األعشى

 بٌَن الَّرواق وجاِنِب ِمن ِستْرها ... ِمْنها وبٌن أِرٌَكِة األْنَضادِ 
لٌل : االضطجاع، ولٌل: التربع فً الجلوس. وهو أشبه «: االتكاء» لال ابن كثٌر:" 

جمع «: األرائن»، و(ٗٔ)«أما أنا فبل آكل متكئًا»بالمراد هاهنا، ومنه الحدٌث فً الصحٌح : 
كما ٌعرفه الناس فً زماننا هلا « الحجلة»، وهً السرٌر تحت الَحَجلة ، و« أرٌكة»
 .(٘ٔ)، وهللا أعلم "«الباشخاناه»بـ

[، أي:" نِْعَم الثواب ثوابهم، ٖٔلوله تعالى:}نِْعَم الثََّواُب َوَحُسنَْت ُمْرتَفًَما{ ]الكهؾ :  
 .(ٙٔ)وَحسُنِت الجنة منزال ومكانًا لهم"

ٌمول: نعم الثواب جنات عدن، وما وصؾ جّل ثناإه أنه جعل لهإالء  لال الطبري:" 
هله الجنان التً وصؾ تعالى لكره فً  اللٌن آمنوا وعلموا الصالحات، وحسنت هله األرائن فً

 .(ٔ)هله اآلٌة متكؤ"

                                                             

 .ٖٕٓٙ/2(:ص255ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٓٙ/2(:ص1ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٓٙ/2(:ص1ٕٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٕٓٙ/2(:ص1ٕٕٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٔٓٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (1)
 .2ٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (5)
 .2ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٙؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٖ، والنكت والعٌون:2ٔ/1ٔ، وتفسٌر الطبري:ٔٓٗ/ٔ، ومجاز المرآن: ٕٕٗ دٌوانه(ٕٔ)
 .2ٔ/1ٔ، وتفسٌر الطبري:ٔٓٗ/ٔ، ومجاز المرآن:52 دٌوانه(ٖٔ)
 .(51ٖ٘صحٌح البخاري برلم )(ٗٔ)
 .ٙ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
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أي : نعمت الجنة ثوابًا على أعمالهم، } َوَحسُنَْت ُمْرتََفمًا { أي : حسنت  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)منزال وممٌبل ومماًما "

 [:ٖٔ-5ٕفوائد اآلٌتٌن:]
 لهم أو علٌهم. على الداعً إلى هللا تعالى أن ٌبٌن الحك، والناس بعد بحسب ما كتب -ٔ
أن هللا تعالى خالك كل شًء، وكل شًء كائن بمشٌئة، وإن هللا تعالى أثبت للعبد إرادة  -ٕ

ومشٌئة، وأضاؾ العمل إلٌه، لال تعالى: }َولُِل اْلَحكُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَْلٌُْإِمْن َوَمْن 
 [.5ٕأََحاَط بِِهْم سَُراِدلَُها{]الكهؾ: َشاَء فَْلٌَْكفُْر إِنَّا أَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِمٌَن نَاراً 

 الترؼٌب والترهٌب بلكر جزاء الفرٌمٌن المإمنٌن والكافرٌن. -ٖ
أن النار دار العلاب التً أعدها هللا تعالى للكافرٌن الظالمٌن، فٌها من العلاب والنكال ما  -ٗ

ْم سَُراِدلَُها َوإِْن ٌَْستَِؽٌثُوا ٌُؽَاثُوا ال ٌخطر على البال: }ِإنَّا أَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِمٌَن نَاراً أََحاَط بِهِ 
[، والجنة والنار 5ٕبَِماٍء َكاْلُمْهِل ٌَْشِوي اْلُوُجوهَ بِئَْس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتََفماً{]الكهؾ:

ً ٌُْدِخْلهُ َجنَّاتٍ  ِ َوٌَْعَمْل َصاِلحا  موجودتان اآلن ولن تفنٌا أبد اآلبدٌن: }َوَمْن ٌُْإِمْن بِاَّللَّ
ُ لَهُ ِرْزلاً{]الطبلق: [، لال ٔٔتَْجِري ِمْن تَْحتَِها األْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبَداً لَْد أَْحَسَن َّللاَّ

َ لَعََن اْلَكافِِرٌَن َوأََعدَّ  لَُهْم َسِعٌراً َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبَداً ال ٌَِجُدوَن َوِلٌّاً َوال نَِصٌراً  تعالى: }إِنَّ َّللاَّ
سُوال{]األحزاب:ٌَْوَم تُمَلَّ  َ َوأََطْعنَا الرَّ ٌْتَنَا أََطْعنَا َّللاَّ -ُٗٙب ُوُجوهُُهْم فًِ النَّاِر ٌَمُولُوَن ٌَا َل
ٙٙ.] 
أن أهل الجنة ٌلبسون فٌها الفاخر من اللباس، وٌتزٌنون فٌها بؤنواع الحلً من اللهب  -٘

واللإلإ: لال والفضة واللإلإ، فمن لباسهم الحرٌر، ومن حبلهم أساور اللهب والفضة 
[ ، }ٌحلون فٌها من أساور من ٕٔتعالى: }وجزاهم بما صبروا جنة وحرٌرا{ ]اإلنسان: 

[ ، }جنات عدن ٌدخلونها ٌحلون فٌها من ٖٕلهب ولإلإاً ولباسهم فٌها حرٌر{ ]الحج: 

[ ، }وحلوا أساور من فضة ٖٖأساور من لهب ولإلإاً ولباسهم فٌها حرٌر{ ]فاطر: 
 [ .ٕٔاً طهورا{ ]اإلنسان: وسماهم ربهم شراب

ومبلبسهم لات ألوان، ومن ألوان الثٌاب التً ٌلبسون الخضر من السندس 
واإلستبرق }ٌحلون فٌها من أساور من لهب وٌلبسون ثٌاباً خضراً من سندس وإستبرق 

[ ، }عالٌهم ثٌاب ٖٔمتكئٌن فٌها على األرائن نعم الثواب وحسنت مرتفما{ ]الكهؾ: 
 [ .ٕٔرق وحلوا أساور من فضة{ ]اإلنسان: سندس خضر وإستب

ولباسهم أرلى من أي ثٌاب صنعها اإلنسان، فمد روى البخاري فً صحٌحه 
بثوب من حرٌر،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن البراء بن عازب رضً هللا عنهما لال: " أتى الرسول 

لمنادٌل سعد بن معال فً : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -فجعلوا ٌعجبون من حسنه ولٌنه، فمال رسول هللا 
 .(ٖ)«الجنة أفضل من هلا

 أن علاب النار شر علاب، ونعٌم الجنة، نعم النعٌم وال ٌهلن على هللا إال هالن. -ٙ
 

 المرآن
ٌِْن ِمْن أَْعنَاٍب َوَحفَْفنَاهَُما بِنَْخٍل َوَجعَْلنَ  ٌِْن َجعَْلنَا ِِلََحِدِهَما َجنَّتَ ٌْنَُهَما }َواْضِرْب لَُهْم َمثاًَل َرُجلَ ا بَ

 [ٕٖ({ ]الكهؾ : َٕٖزْرًعا )
 التفسٌر:
لكفار لومن مثبل رجلٌن من األمم السابمة: أحدهما مإمن، واآلخر  -أٌها الرسول-واضرب 

كافر، ولد جعلنا للكافر حدٌمتٌن من أعناب، وأحطناهما بنخل كثٌر، وأنبتنا وسطهما زروًعا 
 مختلفة نافعة.

                                                                                                                                                                               

 .1ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .(5ٖٔ/ٙ: )الباري فتح والنار، الجنة صفة فً جاء ما باب الخلك، بدء كتاب البخاري، صحٌح(ٖ)
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ِن{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َواْضِرْب   ٌْ  -أٌها الرسول-[، أي:" واضرب ٕٖلَُهْم َمثبًَل َرُجلَ
 .(ٔ")لكفار لومن مثبل رجلٌن من األمم السابمة: أحدهما مإمن، واآلخر كافر

 .(ٕ)لال مماتل:" ٌعنً: وصؾ ألهل مكة شبها رجلٌن" 
 وفً ضرب المثل فً هاتٌن الجنتٌن لوالن :

 بنً إسرائٌل، أنه إخبار هللا تعالى عن أخوٌن كانا فً :أحدهما : ما حكاه مماتل بن سلٌمان 
أحدهما مإمن واسمه ٌملٌخا، واآلخر كافر واسمه فرطس، مات أبوهما، فورث كل واحد منهما 
عن أبٌه أربعة آالؾ دٌنار، فعمد المإمن فؤنفك ماله على الفمراء، والٌتامى، والمساكٌن، وعمد 

فكان من حاله ما لكره هللا من بعد ، فجعله هللا لبساتٌن، الكافر فاتخل المنازل، والحٌوان، وا
 .(ٖ)تعالى مثبًل لهله األمة

والمول الثانً : أنه مثل ضربه هللا تعالى لهله األمة ، ولٌس بخبر عن حال متمدمة ، لٌزهد فً 
 .(ٗ)الدنٌا وٌرؼب فً اآلخرة ، وجعله زجراً وإنلاراً . حكاه الماوردي

بمشورة إلٌهود علٌهم أن ٌسؤلوا النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لمشركون سؤلوا النبً كان ا ولال الزجاج:" 
 عن لصة أصحاب الكهؾ وعن الروح وعن هلٌن الرجلٌن، فؤعلمه هللا الجواب -ملسو هيلع هللا ىلص  -

 .(٘)وأنه مثل له علٌه السبلم وللكفار، ومثل لجمٌع من آمن باهلل وجمٌع من عند عنه وكفر به"
ٌِْن ِمْن أَْعنَاٍب{ ]الكهؾ :   [، أي:" ولد جعلنا للكافر ٕٖلوله تعالى:}َجعَْلنَا أِلََحِدِهَما َجنَّتَ

 .(ٙ")حدٌمتٌن من أعناب
 .(2)أي : بستانٌن من أعناب" لال ابن كثٌر:" 
إن الجنة هً البستان، فكان له بستان واحد وجدار واحد، وكان بٌنهما نهر  لال السدي:" 

 .(1)ولللن كان جنتٌن، فلللن سماه جنة من لبل الجدار اللي ٌلٌها"
 .(5")[، أي:" وأحطناهما بنخل كثٌرٕٖلوله تعالى:}َوَحفَْفنَاهَُما بِنَْخٍل{ ]الكهؾ :  

 .(ٓٔ)ً جنباتهما "محفوفتٌن بالنخل المحدلة ف لال ابن كثٌر:" 
أي: جعلنا النخل مطٌفا بهما، ٌمال: لد حؾ الموم بزٌد، إلا كانوا مطٌفٌن  لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)به"

 :(ٕٔ)أطفناهما وحجزناهما من جوانبهما، لال الّطرّماح لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٖٔ)تظّل باألكمام محفوفة ... ترممها أعٌن جّرامها"

ٌْنَُهَما َزْرًعا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َوَجعَْلنَا   [، أي:" وأنبتنا وسطهما زروًعا مختلفة ٕٖبَ
 .(ٗٔ")نافعة

 .(٘ٔ)وفً خبللهما الزروع " لال ابن كثٌر:" 

                                                             

 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٗ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٙٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٕٗ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٓٙ/2(:ص1ٖٕٓٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 فى والبٌت -. 1ٗٔ/ ٓٔ األؼانى فى أخباره انظر وفصحائهم، اإلسبلمٌٌن الشعراء فحول من:  «الطرماح(ٕٔ)

 .(كمم) والتاج اللسان
 .ٕٓٗ/ٔمجاز المرآن: (ٖٔ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
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فؤعلم هللا أن عمارتهما كاملة متصلة ال ٌفصل بٌنهما إال عمارة، وأعلمنا  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)لزرع اللي بٌنهما"أنهما كاملتان فً تؤدٌة حملهما من نخلهما وأعنابهما وا

 
 المرآن

ْرنَا ِخاَلَلُهَما نََهًرا ) ٌْئًا َوفَجَّ ٌِْن آتَْت أُكُلََها َولَْم تَْظِلْم ِمْنهُ َش  [ٖٖ({ ]الكهؾ : ٖٖ}ِكْلتَا اْلَجنَّتَ
 التفسٌر:

ولد أثمرت كل واحدة من الحدٌمتٌن ثمرها، ولم تُْنِمص منه شٌئًا، وشممنا بٌنهما نهًرا لسمٌهما 
 بسهولة وٌسر.
ٌِْن آتَْت أُكُلََها{ ]الكهؾ :   [، أي:" ولد أثمرت كل واحدة من ٖٖلوله تعالى:}ِكْلتَا اْلَجنَّتَ

 .(ٕ")الحدٌمتٌن ثمرها
 .(ٖ)لال مماتل:" ٌعنى: أعطت ثمراتها كلها" 
 .(ٗ)معناه: كل شًء من ثمر الجنتٌن آتى أكله" لال الفراء:" 
 .(٘)أي: أعطت كل واحدة من الجنتٌن ثمرها تاما" لال البؽوي:" 
أي : خرجت ثمره، وكل من األشجار والزروع مثمر ُممبٌل فً ؼاٌة  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)الجود "
ٌْئًا{ ]الكهؾ :    .(2")[، أي:" ولم تُْنِمص منه شٌئًاٖٖلوله تعالى:}َولَْم تَْظِلْم ِمْنهُ َش
 .(1)الجنة أطعم"لال ابن عباس:" لم تنمص، كل شجر  
 :(5)ولم تنمص، وٌمال: ظلمنى فبلن حمى أي نمصنى، ولال رجل البنه لال أبو عبٌدة:" 

تَظَّلََمنًِ مالً َكلَا َولََوى ٌَِدي ... لََوى ٌََدهُ هللاُ الَِّلي ال ٌؽالبه"
(ٔٓ). 

 .(ٔٔ)أي : ولم تنمص منه شٌئًا " لال ابن كثٌر:" 

ْرنَا   [، أي:" وشممنا بٌنهما نهًرا لسمٌهما ِٖٖخبَللَُهَما نََهًرا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َوفَجَّ
 .(ٕٔ")بسهولة وٌسر
 .(ٖٔ)أي: وسطهما، وبٌنهما، وبعضهم ٌسّكن هاء النهر" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٗٔ)أي : واألنهار تتخرق فٌهما هاهنا وهاهنا " لال ابن كثٌر:" 
 .(٘ٔ)ل: وسطهما"لوله:"}وفجرنا خبللهما نهرا{، ٌمو عن السدي: 
 ٌمال: كٌؾ جاز التشدٌد وإنما النهر واحد؟  لال الفراء:" 

                                                             

 .1ٕٗ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1٘٘-1ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٔٔ/٘تفسٌر البؽوي: (٘)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 . ٖٕٔٙ/2(:ص1ٕٓٗٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
، وتفسٌر (ظلم) والتاج واللسان فى وهو منازل فى األعرؾ بن لفرعان كلمة من( 5ٔ/ ٗ) الحماسة فى(5)

 .«هَُو ؼاِلبُهْ » ، برواٌة5ٔ/ 1ٔ الطبري
 .استشهادا أولى «ظلمنى» كان إن الوزن ضرورة تمتضٌها مالى، ظلمنى :أي: تظلمنى
 .ٕٓٗ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٓٗ/ٔمجاز المرآن: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 . ٖٕٔٙ/2(:ص1ٕٓ٘ٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
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للت: ألن النهر ٌمتد حتى صار التفجر كؤنه فٌه كله، فالتخفٌؾ فٌه والتثمٌل جائزان. 
 .(ٔ)[، ٌثمل وٌخفؾ"5ٓ}َحتَّى تَْفُجَر لََنا ِمَن اأْلَْرِض ٌَْنبُوًعا{ ]اإلسراء :  ومثله:
 

 المرآن
 [ٖٗ({ ]الكهؾ : ٖٗلَهُ ثََمٌر فَمَاَل ِلَصاِحبِِه َوهَُو ٌَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكثَُر ِمْنَن َمااًل َوأََعزُّ نَفًَرا )}َوَكاَن 
 التفسٌر:

-وكان لصاحب الحدٌمتٌن ثمر وأموال أخرى، فمال لصاحبه المإمن، وهو ٌحاوره فً الحدٌث 
 واًنا.: أنا أكثر منن ماال وأعز أنصاًرا وأع-والؽرور ٌملإه
[، أي:" وكان لصاحب الحدٌمتٌن ثمر وأموال ٖٗلوله تعالى:}َوَكاَن لَهُ ثََمٌر{ ]الكهؾ :  
 .(ٕ")أخرى
 .(ٖ)«"الثّمر»جماعة «: ثََمرٌ »لال أبو عبٌدة:"  
لال مماتل:" ٌمول: وكان للكافر مال من اللهب، والفضة وؼٌرها من أصناؾ األموال  

فر متعرضا لمعروفه فمال له المإمن: إنً أخون. وهو ضامر فلما افتمر المإمن أتى أخاه الكا
 البطن رث الثٌاب. والكافر ظاهر الدم ؼلٌظ الرلبة جٌد المركب والكسوة. فمال الكافر للمإمن:

إن كنت كما تزعم أنن أخً فؤٌن مالن اللي ورثت من أبٌن لال ألرضته إلهً الملً الوفً 
ق أن هللا ٌرد دٌن العباد، هٌهات هٌهات ضٌعت نفسن فمدمته لنفسً ولولدي، فمال: وإنن لتصد

 .(ٗ)وأهلكت مالن"
وكان له »ولٌل : الثمار وهو أظهر هاهنا ، وٌإٌده المراءة األخرى :  لال ابن كثٌر:" 
بضم الثاء وتسكٌن المٌم ، فٌكون جمع ثََمَرة ، َكَخَشبَة وُخشب ، ولرأ آخرون : } ثََمٌر { « ثُْمر

 .(٘)"بفتح الثاء والمٌم

بضم الثاء وإسكان المٌم « ثُْمر»، بفتح الثاء والمٌم، ولرأ أبو عمرو: «ثََمر»لرأ عاصم 
 . (ٙ)بضم الثاء والمٌم« ثُُمر» ، ولرأ البالون

 وفً اختبلؾ هاتٌن المراءتٌن بالضم والفتح، لوالن :
 أحدهما : معناهما واحد ، فعلى هلا فٌه ثبلثة وجوه من التفسٌر:

 .(2)اللهب والفضة، ألنها أموال مثمرة.  لاله مجاهدأحدها : أنه 
 .(5)، ولتادة(1)الثانً : أنه المال الكثٌر من صنوؾ األموال، ألن تثمٌره أكثر. لاله ابن عباس

المال كله، لال: وكّل مال إلا اجتمع فهو ثُُمر إلا كان من لون «: الثُُّمر» لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)الثمرة وؼٌرها من المال كله"

 . (ٔٔ)لثالث : أنه األصل اللي له نماء، ألن فً النماء تثمٌرا.  لاله ابن زٌدا
، لَاَل: األصل، «َوَكاَن لَهُ ثََمرٌ :»َعِن أَبًِ ٌَِزٌد المدنً، "أنه َكاَن ٌمرإها وروي  

 .(ٕٔ)"، الثمرة«الثمر»و

                                                             

 .ٗٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٔمجاز المرآن: (ٖ)
 .1٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٗٔ، والتٌسٌر فً المراءات السبع:5ٖٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .ٕٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔ/1ٔري:انظر: تفسٌر الطب (ٔٔ)
 ٖٕٔٙ/2(.:ص1ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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بٌنهما ، خمسة والمول الثانً : أن معناهما بالضم وبالفتح مختلؾ ، فعلى هلا فً الفرق . 
 :(ٔ)أوجه

 «.ثمار»، وبالضم جمع «ثمرة»أحدها : أنه بالفتح جمع:
، حكاه الماوردي عن «جمٌع األموال:»خاصة ، وبالضم « ثمار النخٌل:»الثانً : أنه بالفتح 

 .(ٕ)ابن بحر
 الثالث : أنه بالفتح ما كان ثماره من أصله ، وبالضم ما كان ثماره من ؼٌره .

 .(ٖ)، لاله ابن زٌد«الفرع»بالضم األصل ، وبالفتح « الثمر»الرابع : أن 
 .(ٗ)الفاكهة. وهلا لول بشٌر بن عبٌد«: الثمر»، المال والولدان والرلٌك، و«الثمر»الخامس: أن 

 .(ٗ)عبٌد
مفتوح « ثمر»ولال مجاهد:" ما كان فً المرآن من ثمر بالضم فهو مال، وما كان من  

 .(٘)فهو من الثمار"
 الملكور ألوال :« الثمر»وفً هلا 

 .(ٙ)أحدها : أنه ثمر الجنتٌن المتمدم لكرهما ، حكاه الماوردي عن الجمهور
الثانً : أنه ثمر ملكه من ؼٌر جنتٌه، وأصله كان لؽٌره كما ٌملن الناس ثماراً ال ٌملكون 
أصولها ، لٌجتمع فً ملكه ثمار أمواله وثمار ؼٌر أمواله فٌكون أعم ِملكا ، وهلا لول ابن 

 .(2)عباس
دلٌل على كثرة ما ٌملن من الثمار فً الجنتٌن وؼٌرهما، لكره ابن « الثمر»أن لكر الثالث: 
 .(1)األنباري
األموال من األنواع ولكرنا أنها اللهب، والفضة، وللن ٌخالؾ «: الثمر»أن المراد بـالرابع: 

 .(5)الثمر المؤكول. حكاه ابن الجوزي

للهب والورق، لٌل له ثمر على التفاإل، ألن الثمر نماء وكؤّن الال أبو علً الفارسً:" 
فالثمر اللي هو الجنا أشبه بالنخٌل ، فً لي الثمر، وال ٌمتنع أن ٌكون الثّمر جمع ثمرة

واألعناب، من اللهب والورق منهما وأشّد مشاكلة، وٌمّوي للن لوله فً األخرى فً وصؾ 
[، ٕٙٙعناب له فٌها من كل الثمرات{ ]البمرة: جنّة: }أٌود أحدكم أن تكون له جنة من نخٌل وأ

فكما أّن الثمرات فً هله ال تكون إاّل الجنا، كللن فً األخرى ٌكون إٌاه. وٌموي أن الثمر لٌس 
باللهب والورق هنا لوله: }وأحٌط بثمره{، واإلحاطة به إهبلن له، واستئصال باآلفة التً حلت 

[، وكما لال: ٕٙٙإعصار فٌه نار فاحترلت{ ]البمرة:  بها كما حّلت باألخرى فً لوله: }فؤصابها
[، أي: سوداء كسواد اللٌل باالحتراق، وٌموي للن لوله ٕٓ}فؤصبحت كالصرٌم{ ]الملم: 

[، واإلنفاق فً األمر العام إنّما ٌكون من ٕٗ:}فؤصبح ٌملب كفٌه على ما أنفك فٌها{ ]الكهؾ/ 
 .(ٓٔ)الورق ال من الشجر"

[، ِٖٗلَصاِحبِِه َوهَُو ٌَُحاِوُرهُ أََنا أَْكثَُر ِمْنَن َمااًل َوأََعزُّ نََفًرا{ ]الكهؾ :  لوله تعالى:}فَمَالَ  
: أنا أكثر منن ماال وأعز -والؽرور ٌملإه-أي:" فمال لصاحبه المإمن، وهو ٌحاوره فً الحدٌث 

 .(ٔٔ")أنصاًرا وأعواًنا
                                                             

 .ٖٙٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٙٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٔٙ/2(:ص1ٓ5ٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٗٗٔ/ٕأخرجهخ الفراء فً معانً المرآن: (٘)
 .ٖٙٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٗ/ٖ، وزاد المسٌر:ٖٙٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٗ/ٖانظر: زاد المسٌر: (1)
 .1ٗ/ٖانظر: زاد المسٌر:(5)
 .2ٖٔ-2ٖٓ/ٖالحجة للمراء السبعة: (ٓٔ)
 .52ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 المرآن

( َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ لَائَِمةً َولَئِْن ٖ٘لَاَل َما أَظُنُّ أَْن تَبٌَِد َهِذِه أَبًَدا ) }َوَدَخَل َجنَّتَهُ َوُهَو َظاِلٌم ِلنَْفِسهِ 
ًٌْرا ِمْنَها ُمْنمَلَبًا )  [ٖٙ - ٖ٘({ ]الكهؾ : ُٖٙرِدْدُت إِلَى َربًِّ َِلَِجَدنَّ َخ

 التفسٌر:
ؤعجبته ثمارها ولال: ما ودخل حدٌمته، وهو ظالم لنفسه بالكفر بالبعث، وشكه فً لٌام الساعة، ف

كما -أعتمد أن تَْهِلن هله الحدٌمة مدى الحٌاة، وما أعتمد أن المٌامة والعة، وإن فُِرَض ولوعها 
وُرجعُت إلى ربً ألجدنَّ عنده أفضل من هله الحدٌمة مرجعًا ومرًدا   -تزعم أٌها المإمن

 .(ٔ)لكرامتً ومنزلتً عنده.
[، أي:" ودخل حدٌمته، وهو ظالم لنفسه ٖ٘هَُو َظاِلٌم ِلنَْفِسِه{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َوَدَخَل َجنَّتَهُ وَ 

 .(ٕ)بالكفر بالبعث، وشكه فً لٌام الساعة"
 .(ٖ)لال لتادة:" ٌمول: كفور لنعمة ربه" 
 .(ٗ)ٌعنً: بشركه" {، "وهو ظالم لنفسهلال ٌحٌى بن سالم:} 
 .(٘)نكاره المعاد"أي : بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإ لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" ولال: ما أعتمد أن تَْهِلن ٖ٘لوله تعالى:}لَاَل َما أَظُنُّ أَْن تَبٌَِد َهِلِه أَبًَدا{ ]الكهؾ :  

 .(ٙ)هله الحدٌمة مدى الحٌاة"
وللن اؼترار منه ، لما رأى فٌها من الزروع والثمار واألشجار  لال ابن كثٌر:" 

واألنهار المطردة فً جوانبها وأرجائها ، ظن أنها ال تفنى وال تفرغ وال تهلن وال تتلؾ وللن 
 .(2)لملة عمله ، وضعؾ ٌمٌنه باهلل ، وإعجابه بالحٌاة الدنٌا وزٌنتها ، وكفره باآلخرة"

 .(1)هله أبدا{، ٌمول: تهلن"عن السدي:"}ما أظن إن تبٌد  

[، أي:ولال:" وما أعتمد أن المٌامة ٖٙلوله تعالى:}َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ لَائَِمًة{ ]الكهؾ :  
 .(5)والعة"
 .(ٓٔ)لال مماتل:" ٌعنى: المٌامة كائنة" 
 .(ٔٔ)أي : كائنة " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)حد بالبعث"وما أولن أن الساعة لائمة. ٌج لال ٌحٌى بن سبلم:ٌمول:" 
 .(ٖٔ)شن فً لٌام الساعة" لال مكً:" 
ًٌْرا ِمْنَها ُمْنَملَبًا{ ]الكهؾ :   [، أي:" وإن ٖٙلوله تعالى:}َولَئِْن ُرِدْدُت إِلَى َربًِّ أَلَِجَدنَّ َخ

وُرجعُت إلى ربً ألجدنَّ عنده أفضل من هله الحدٌمة  -كما تزعم أٌها المإمن-فُِرَض ولوعها 
 .(ٗٔ)ومرًدا  لكرامتً ومنزلتً عنده"مرجعًا 
 .(ٔ)لال السدي:"ولئن كانت لائمة ثم رددت إلى ربً :}ألجدن خٌرا منها منملبا{" 

                                                             

 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖٕٙ/2(:ص1ٕٔٔٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .2٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٖٕٙ/2(:ص1ٕٕٔٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/٘:تفسٌر ابن كثٌر (ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .1ٖٖٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖٔ)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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 .(ٕ)أي: ولكن لٌس جنة وال مرد" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
تحمٌك المعنى: ولئن رددت إلى ربً، على لول صاحبً ولد أعطانً هلا  لال مكً:" 

اآلخرة أفضل من للن. فدل هلا على أن صاحبه المإمن أعلمه أن ثم فً الدنٌا فهو ٌعطٌنً فً 
{ ]النحل:  ًَ ٌَْن شَُرَكآِئ [، فؤضافهما إلى نفسه، والمعنى أٌن شركائً 2ٕبعث ومجازاة. ومثله }أَ

 .(ٖ)على لولكم"
أي : ولئن كان معاد ورجعة َوَمَردٌّ إلى هللا ، لٌكونَّن لً هنان أحسن من  لال ابن كثٌر:" 
ألنً ُمحظى عند ربً ، ولوال كرامتً علٌه ما أعطانً هلا ، كما لال فً اآلٌة األخرى : }  هلا

ٌَْت الَِّلي َكَفَر ِبآٌَاتَِنا َٓ٘ولَئِْن ُرِجْعُت إِلَى َربًِّ إِنَّ ِلً ِعْنَدهُ لَْلُحْسنَى { ]فصلت :  [ ، ولال } أَفََرأَ
[ أي : فً الدار اآلخرة ، تؤلى على هللا ، عز وجل ، وكان 22َولَاَل ألوتٌََنَّ َماال َوَولًَدا { ]مرٌم : 
 .(ٗ)سبب نزولها فً العاص بن وائل"

 إن لٌل: كٌؾ لال: }ولئن رددت إلى ربً{، وهو منكر البعث؟ لال البؽوي:" 
ٌعطٌنً هنالن خٌرا منها فننه لم -على ما تزعم أنت-لٌل: معناه ولئن رددت إلى ربً 

 .(٘)ٌا إال لٌعطٌنً فً اآلخرة أفضل منها"ٌعطنً هله الجنة فً الدن
 

 المرآن
اَن َرُجالً  ({ 2ٖ )}لَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوهَُو ٌَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالَِّذي َخلَمََن ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ

 [2ٖ]الكهؾ : 
 التفسٌر:

باهلل اللي خلمن ِمن تراب، ثم ِمن لال له صاحبه المإمن، وهو ٌحاوره واعًظا له: كٌؾ تكفر 
ان بشًرا معتدل المامة والَخْلك؟ وفً هله المحاورة دلٌل على أن المادر على  نطفة األبوٌن، ثم َسوَّ

 ابتداء الخلك، لادر على إعادتهم.
[، أي:" لال له صاحبه المإمن، 2ٖلوله تعالى:}لَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوهَُو ٌَُحاِوُرهُ{ ]الكهؾ :  
 .(ٙ)ٌحاوره واعًظا له" وهو

 .(2)أي: لال: له صاحبه المإمن وهو ٌخاطبه" لال مكً:" 
لال أبو عبٌدة:" }َوهَُو ٌُحاِوُرهُ{، أي: ٌكلّمه، ومعناه من المحاورة" 

(1). 
اَن َرُجبًل{ ]الكهؾ   [، 2ٖ: لوله تعالى:}أََكَفْرَت ِبالَِّلي َخلَمََن ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ

ان بشًرا معتدل المامة  أي:" كٌؾ تكفر باهلل اللي خلمن ِمن تراب، ثم ِمن نطفة األبوٌن، ثم َسوَّ
 .(5)والَخْلك؟"
}أََكَفْرَت باللي َخَلمََن ِمن تَُراٍب{، ٌعنً: خلك آدم أبان من تراب }ثُمَّ ِمن  لال مكً:" 

اَن َرُجبلً{ أي عدلن سوٌاً رجبلً ال امرأة،  نُّْطفٍَة{ أي: خلمن أنت من نطفة الرجل والمرأة، }ثُمَّ  َسوَّ
 .(ٓٔ)فكفرت به أن ٌعٌدن خلماً جدٌداً بعد موتن"

وهلا إنكار وتعظٌم لما ولع فٌه من جحود ربه ، اللي خلمه وابتدأ خلك  لال ابن كثٌر:" 
َؾ اإلنسان من طٌن وهو آدم ، ثم جعل نسله من سبللة من ماء مهٌن ، كما لال تعالى : } كٌَْ 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٕٙ/2(:ص1ٕٕٔٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٙٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .1ٖٖٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .1٘ٔ-2٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٔ/٘تفسٌر البؽوي: (٘)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖٖٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .ٖٓٗ/ٔمجاز المرآن: (1)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 1ٖٖٗ-1ٖٖٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٓٔ)
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ٌَاكُْم ثُمَّ ٌُِمٌتُكُْم ثُمَّ ٌُْحٌٌِكُْم { ]البمرة :  ِ َوكُْنتُْم أَْمَواتًا فَؤَْح [ أي : كٌؾ تجَحُدون 1ٕٓتَْكفُُروَن ِباَّللَّ
ربكم ، وداللته علٌكم ظاهرة جلٌة ، كل أحد ٌعلمها من نفسه ، فننه ما من أحد من المخلولات 

ٌس وجوده من نفسه وال مستنًدا إلى شًء من المخلولات   إال وٌعلم أنه كان معدوًما ثم وجد ، ول
 .(ٔ)ألنه بمثابته فعلم إسناد إٌجاده إلى خالمه ، وهو هللا ، ال إله إال هو ، خالك كل شًء "

 
 المرآن

ُ َرّبًِ َواَل أُْشِرُن بَِربًِّ أََحًدا )  [2ٖ({ ]الكهؾ : 2ٖ}لَِكنَّا هَُو َّللاَّ

 التفسٌر:
بممالتن الدالة على كفرن، وإنما ألول: المنعم المتفضل هو هللا ربً وحده، وال لكن أنا ال ألول 

 أشرن فً عبادتً له أحًدا ؼٌره.
ُ َرّبًِ{ ]الكهؾ :   [، أي:" لكن أنا ال ألول بممالتن الدالة على 1ٖلوله تعالى:}لَِكنَّا هَُو َّللاَّ

 .(ٕ)كفرن، وإنما ألول: المنعم المتفضل هو هللا ربً وحده"
 .(ٖ)أي: لكن أنا ألول هو هللا ربً" لال مكً:" 
 .(ٗ)أي : أنا ال ألول بممالتن ، بل أعترؾ هلل بالربوبٌة والوحدانٌة " لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وال أشرن فً عبادتً له أحًدا 1ٖلوله تعالى:}َواَل أُْشِرُن بَِربًِّ أََحًدا{ ]الكهؾ :  
 .(٘)ؼٌره"
 .(ٙ)أي : بل هو هللا المعبود وحده ال شرٌن له " لال ابن كثٌر:" 
ً إل نفى هلا المإمن اإلشران  لال مكً:"  وهلا ٌدل على أن صاحب المال كان مشركا
 .(2)عن نفسه"
هللا هللا »لالت أسماء بنت عمٌس: "علمنً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلمات ألولهن عند الكرب:  

 .(1)«"ربً ال أشرن به شٌئا
 [:1ٖ-ٕٖائد اآلٌات:]فو

 استحسان ضرب األمثال للوصول بالمعانً االخفٌة إلى األلهان. -ٔ
 بٌان صورة مثالٌة لؽرس بساتٌن النخل والكروم. -ٕ
 تمرٌر عمٌدة التوحٌد والبعث والجزاء. -ٖ
 التندٌد بالكبر والؽرور حٌث ٌفضٌان بصاحبهما إلى الشرن والكفر. -ٗ
 

 المرآن
ِ إِْن تََرِن أَنَا أَلَلَّ ِمْنَن َمااًل َوَولًَدا )}َولَْواَل إِْذ َدَخْلَت  َة إاِلَّ بِاَّللَّ ُ اَل لُوَّ ( 2َٖجنَّتََن لُْلَت َما َشاَء َّللاَّ

ٌَْها ُحْسبَانًا ِمَن السََّماِء فَتُْصبَِح َصِعًٌدا َزلَ  ًٌْرا ِمْن َجنَّتَِن َوٌُْرِسَل َعلَ ٌَِن َخ مًا فَعََسى َرّبًِ أَْن ٌُْإتِ
 [ٔٗ - 2ٖ({ ]الكهؾ : ْٔٗو ٌُْصبَِح َماُإَها َؼْوًرا فَلَْن تَْستَِطٌَع لَهُ َطلَبًا )( أَ ٓٗ)

 التفسٌر:
وهبل حٌن دَخْلَت حدٌمتن فؤعجبتن َحِمدت هللا، وللت: هلا ما شاء هللا لً، ال لوة لً على 
من  تحصٌله إال باهلل. إن كنت ترانً ألل منن ماال وأوالًدا، فعسى ربً أن ٌعطٌنً أفضل

حدٌمتن، وٌسلبن النعمة بكفرن، وٌرسل على حدٌمتن علابا من السماء، فتصبح أرًضا ملساء 

                                                             

 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 1ٖٖٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 1ٖٖٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .ٕٖٕٙ/2(:ص1ٖٕٔٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
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جرداء ال تثبت علٌها لدم، وال ٌنبت فٌها نبات، أو ٌصٌر ماإها اللي تُسمى منه ؼائًرا فً 
 األرض، فبل تمدر على إخراجه.

ِ{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َوَلْواَل إِْل َدَخْلَت َجنَّتََن لُْلَت َما شَ   ةَ إِالَّ ِباَّللَّ ُ اَل لُوَّ [، أي:" 5ٖاَء َّللاَّ
وهبل حٌن دَخْلَت حدٌمتن فؤعجبتن َحِمدت هللا، وللت: هلا ما شاء هللا لً، ال لوة لً على 

 .(ٔ)تحصٌله إال باهلل"
أي: هبل إل دخلت بستانن فؤعجبن ما رأٌت فٌه للت: ما شاء هللا كان وال لوة  لال مكً:" 
 .(ٕ)ا نحاول من الطاعة إآل باهلل"على م
، «هبل:»لال الواحدي:" ألبل على أخٌه ٌلومه، لال: }ولوال إل دخلت جنتن{، بمعنى  

وتؤوٌله التوبٌخ، أي: هبل للت حٌن دخلتها: األمر بمشٌئة هللا، وما شاء هللا كان، ٌعنً: إن شاء 
 .(ٖ)إخراب هله الجنة وإهبلكها، كان للن بمشٌئته"

هلا تحضٌض وحث على للن ، أي : هبل إلا أعجبتن حٌن دخلتها  كثٌر:" لال ابن 
ونظرت إلٌها حمدت هللا على ما أنعم به علٌن ، وأعطان من المال و الولد ما لم ٌعطه ؼٌرن ، 
ِ {   ولهلا لال بعض السلؾ : من أعجبه شًء من حاله أو  ةَ إِال بِاَّللَّ ُ ال لُوَّ وللت : } َما َشاَء َّللاَّ

ِ { وهلا مؤخول من هله اآلٌة  ماله ةَ إِال بِاَّللَّ ُ ال لُوَّ أو ولده أو ماله ، فلٌمل : } َما َشاَء َّللاَّ
 .(ٗ)الكرٌمة"
ما شاء هللا ال لوة :»عن أنس رضً هللا عنه لال: "من رأى شٌئا من ماله فؤعجبه فمال  
 .(٘){، اآلٌة"، لم ٌصب للن المال آفة أبدا، ولرأ :}ولوال إل دخلت جنتن«إال باهلل
عن أنس ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما أنعم هللا على عبد نعمة من و

ِ { فٌرى فٌه آفة دون الموت" ةَ إِال بِاَّللَّ ُ ال لُوَّ أهل أو مال أو ولد ، فٌمول : } َما َشاَء َّللاَّ
(ٙ). 

ما شاء هللا ال لوة إال »أمواله لال:  عن زٌاد بن سعد لال: "كان ابن شهاب إلا دخل 

 .(2)، وٌتؤول لوله: }ولوال إل دخلت جنتن{، اآلٌة"«باهلل
، للت لمالن لم: تمول هلا؟ «ما شاء هللا»عن مطرؾ لال: كان مالن إلا دخل بٌته لال:  

 .(1)لال: أال تسمع هللا ٌمول: }ولوال إل دخلت جنتن للت ما شاء هللا{"
، وللن «ما شاء هللا:»ال: "رأٌت على باب وهب بن منبه مكتوبا عن حفص بن مٌسرة ل 

 .(5)لول هللا: }ولوال إل دخلت جنتن للت ما شاء هللا{"
 .(ٓٔ)«"ما شاء هللا:»عمر بن مرة: "إن من أفضل الدعاء لول الرجل لال  
 .(ٔٔ)«"ما شاء هللا»إبراهٌم بن أدهم: "ما سؤل رجل مسؤلة أنجح من ان ٌمول: لال  
لم ٌصبه شًء إال رضً « ما شاء هللا:»: أبو عامر الباجً: "من أكثر من لول لال 
 .(ٕٔ)به"

                                                             

 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 1ٖٖٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕ)
 .5ٗٔ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٖٕٙ/2(:ص1ٔ5ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
ورواه البٌهمً فً شعب اإلٌمان برلم ، 1٘ٔ/٘أخرجه أبو ٌعلى الموصلً كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
(ٕٗ٘٘). 

ر: ". انظعٌسى بن عون ، عن عبد الملن بن زرارة ، عن أنس : ال ٌصح حدٌثه"لال الحافظ أبو الفتح األزدي : 
 1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر:

 .ٖٖٕٙ/2(:ص1ٕٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٖٕٙ/2(:ص1ٕٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٖٕٙ/2(:ص1ٕٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٖٕٙ/2(:ص1ٔ2ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٖٕٙ/2(:ص1ٔ1ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 1ٖٖٗ/ٙحكاه عنه مكً بن ابً طالب فً الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕٔ)
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عن أبً هرٌرة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "أال أدلن على كنز من كنوز الجنة ؟ ال لوة إال  
 .(ٔ)باهلل"

كنز من كنوز الجنة ؟ ال حول عن أبً موسى أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال له : "أال أدلن على  
 .(ٕ)وال لوة إال باهلل"
لال لً نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ٌا أبا هرٌرة ، :» عن َعْمرو بن مٌمون لال : لال أبو هرٌرة و

أدلن على كنز من كنوز الجنة تحت العرش ؟". لال : للت : نعم ، فدان أبً وأمً. لال : "أن 
ل أبو بَْلج : وأحسب أنه لال : "فنن هللا ٌمول : أسلم عبدي واستسلم". تمول ال لوة إال باهلل"، لا
لال أبو بَْلج : لال َعْمرو : للت ألبً هرٌرة : ال حول وال لوة إال باهلل ؟  -لال : فملت لعمرو 

ُ ال لُوَّ  ِ فمال : ال إنها فً سورة الكهؾ : } َوَلْوال إِْل َدَخْلَت َجنَّتََن لُْلَت َما َشاَء َّللاَّ  .(ٖ){«ةَ إِال بِاَّللَّ
[، أي:" لال المإمن للكافر: 5ٖلوله تعالى:}إِْن تََرِن أَنَا أَلَلَّ ِمْنَن َمااًل َوَولًَدا{ ]الكهؾ :  

ًَّ بكثرة مالن وأوالدن" إن كنت ترى أننً أفمر منن وتعتزعل
(ٗ). 

ًٌْرا ِمْن َجنَّتَِن{  [، أي:" إنً أتولع من ٓٗ]الكهؾ :  لوله تعالى:}فَعََسى َربًِّ أَْن ٌُْإتٌَِِن َخ
صنع هللا تعالى وإحسانه أن ٌملب ما بً وما بن من الفمر والؽنى فٌرزلنً جنةً خٌراً من جنتن 

 .(٘)إلٌمانً به، وٌسلب عنن نعمته لكفرن به وٌخّرب بستانن"
 .(ٙ)أي : فً الدار اآلخرة" لال ابن كثٌر:" 
ٌَْها ُحسْ   [، أي:" وٌرسل علٌها آفًة َٓٗبانًا ِمَن السََّماِء{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َوٌُْرِسَل َعلَ

 .(2)تجتاحها أو صواعك من السماء تدّمرها"
علابا من السماء ترمً به رمٌا، وتملؾ. والحسبان: جمع ُحْسبانة، وهً  لال الطبري:" 
 .(1)المرامً"
 .(5)أي : فً الدار اآلخرة" لال ابن كثٌر:" 

َماِء{ ]الكهؾ : لوله وفً   ٌَْها ُحْسَبانًا ِمَن السَّ  [، وجوه:ٓٗتعالى:}َوٌُْرِسَل َعلَ
 .(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)أحدها : ٌعنً: علاباً من السماء، لاله ابن عباس

 .(ٗٔ)الُحسبان: لضاء من هللا ٌمضٌه" ولال ابن زٌد:" 
 .(ٙٔ)ٌى بن سبلم، وٌح(٘ٔ)الثانً : ناراً من السماء. لاله الضحان

 .(2ٔ)الثالث : جراداً. حكاه الماوردي
 .(1ٔ)بلؽة حمٌر.لاله الماسم بن سبلم« بردا»ٌعنً:  الرابع :

                                                             

 .(5ٙٗ/ٕالمسند )(ٔ)
 .(2ٕٓٗ( وصحٌح مسلم برلم )ٓٔٙٙصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 .(ٖٖ٘/ٕالمسند )(ٖ)
 .22ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .22ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .22ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .12ٔ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (ٕٔ)
 .ٕ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٖٕٙ/2(:ص1ٕٕٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .12ٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙٔ)
 .2ٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .1انظر: لؽات المبائل الواردة فً المرآن الكرٌم: (1ٔ)



ٖ5 
 

الخامس: معناه: علاب حساب بما كسبت ٌدان، ألنه جزاء اآلخرة . والجزاء من هللا تعالى 
 .(ٔ)بحساب. لاله الزجاج

هو  -فً اللؽة-« الحسبان»وهلا موضع لطٌؾ ٌحتاج أن ٌشرح وهو أن  لال الزجاج:" 
[، المعنى: بحساب، فالمعنى: فً ٘الحساب، لال تعالى: }الشَّْمُس َواْلمََمُر بُِحْسبَاٍن{ ]الرحمن : 

 .(ٕ)هله اآلٌة أن ٌرسل علٌها علاب حسبان، وللن الحسبان هو حساب ما كسبت ٌدان"
 .(ٗ)، وابن لتٌبة(ٖ)، أي: نارا تحرلها. لاله أبو عبٌدة«حسبانة:»حدتها المرامً، واالخامس : أنه 

 .(ٗ)لتٌبة
وحكً الماوردي عن األخفش: أن" أصله الحساب وفً السهام التً ٌرمى بها فً طلك واحد ، 

 .(٘)وكان من َرمً األساورة "
 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" والظاهر أنه مطر عظٌم مزعج، ٌملع زرعها وأشجارها" 
[، أي:" تصبح الحدٌمة أرضاً ملساء ال ٓٗتعالى:}فَتُْصبَِح َصِعًٌدا َزلًَما{ ]الكهؾ : لوله  

 .(2)تثبت علٌها لدم، جرداء ال نبات فٌها وال شجر"
ٌمول عز لكره: فتصبح جنتن هله أٌها الرجل أرضا ملساء ال شًء فٌها،  لال الطبري:" 

لع، َزلَما، ال ٌثبت فً أرضها لدم لد لهب كل ما فٌها من َؼْرس ونبت، وعادت خرابا ببل
 .(1)الملساسها، ودروس ما كان نابتا فٌها"

 .(5)أي: لد حصد ما فٌها فلم ٌترن فٌها شًء" لال لتادة:" 
}فَتُْصبَِح َصِعًٌدا َزلًَما{، لال: مثل الُجُرز" عن ابن عباس:" 

(ٔٓ). 
شًء من  واحد، لٌس فٌها«: صعٌدا ُجُرزا»و« صعٌدا زلما» لال ابن زٌد:" 
 .(ٔٔ)النبات"
 .(ٕٔ)التراب اللي ال نبات فٌه"«: الزلك» لال الحسن:" 

 .(ٖٔ)اللي ال ٌثبت فٌه المدم"«: الّزلك»وجه األرض، و« الصعٌد» لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٗٔ)اللي تزل عنده األلدام"«: الزلك»األملس المستوي، «: الصعٌد» لال ابن لتٌبة:" 
 .(٘ٔ)الصعٌد الطرٌك اللي ال نبات فٌه، وكللن الزلك" لال الزجاج:" 
 .(ٙٔ)لال ابن كثٌر:" أي : بلمعًا تراًبا أملس ، ال ٌثبت فٌه لَدم" 
[، أي:" ٌؽور ماإها فً األرض ٔٗلوله تعالى:}أَْو ٌُْصبَِح َماُإَها َؼْوًرا{ ]الكهؾ :  

 .(2ٔ)فٌتلؾ كل ما فٌها من الزرع والشجر"
 .(1ٔ)أي: ؼائرا" لال أبو عبٌدة:" 

                                                             

 .15ٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .15ٕ/ٕمعانً المرآن:(ٕ)
 .ٖٓٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٖ)
 .2ٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .2ٖٓ/ٖالنكت والعٌون: (٘)
 .5٘ٔ/ٌ٘ر ابن كثٌر:تفس (ٙ)
 .22ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٙ-ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٙ/1ٔأخرجه الطبر[: (5)
 .ٕٙ/1ٔأخرجه الطبر[: (ٓٔ)
 .ٕٙ/1ٔأخرجه الطبر[: (ٔٔ)
 .12ٔ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (ٕٔ)
 .ٖٓٗ/ٔمجاز المرآن: (ٖٔ)
 .2ٕٙؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
 .15ٕ/ٖمعانً المرآن: (٘ٔ)
 .5٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .22ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
 .ٖٓٗ/ٔمجاز المرآن: (1ٔ)
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لال ابن كثٌر:" أي : ؼائًرا فً األرض ، وهو ضد النابع اللي ٌطلب وجه األرض ،  
ٌْتُْم إِْن أَْصبََح َماُإكُْم َؼْوًرا فََمْن ٌَؤْتٌِكُْم بَِماٍء َمِعٌٍن {  فالؽائر ٌطلب أسفلها كما لال تعالى : } لُْل أََرأَ

 .(ٔ)[ أي : جار وسائج"ٖٓ]الملن : 
ٌمول: أو ٌصبح ماإها ؼائرا، فوضع الؽور وهو مصدر مكان الؽائر،  طبري:"لال ال 

 :(ٕ)كما لال الشاعر
ٌِْه ... ُممَلََّدةً أِعنَّتَها ُصفُونا   تََظلُّ ِجٌَاُدهُ نَْوحا َعلَ

 :(ٖ)بمعنى نائحة، وكما لال اآلخر
 .(ٗ)َهِرٌمً ِمْن ُدُموِعِهما َسَجاما ... ُضباَع وَجاِوبً نَْوحا لٌِاَما"

عن لتادة :"}أَْو ٌُْصبَِح َماُإَها َؼْوًرا{، أي: لاهبا لد ؼار فً األرض" 
(٘). 

 .(ٙ)"اللي ال تناله الدالء«: الؽور»لال الكلبً: "و 
[، أي:" وحٌنئٍل ال تستطٌع طلبه فضبًل ٔٗلوله تعالى:}فَلَْن تَْستَِطٌَع لَهُ َطلًَبا{ ]الكهؾ :  

 .(2)عن إعادته ورّده"
 .(1)أي: ٌؽور فبل تمدر على أثر تطلبه من أجله" اج:"لال الزج 
ٌمول: فلن تطٌك أن تدرن الماء اللي كان فً جنتن بعد َؼْوره، بطلبن  لال الطبري:" 
 .(5)إٌاه"

 [:ٔٗ-5ٖفوائد اآلٌات:]
بٌان مآل المإمنٌن كصهٌب وسلمان وببلل، وهو الجنة ومآل الكافرٌن كؤبً جهل وعمبة  -ٔ

 ار.بن أبً معٌط وهو الن
استحباب لول من أعجبه شًء: }ما شاء هللا، ال لوة إال باهلل{ فننه ال ٌرى فٌه مكروها  -ٕ

 إن شاء هللا.

 إثبات المشٌئة هلل تعالى. -ٖ
، ولبولهم لهلا المول «ما شاء هللا كان:»ولوله المسلمٌن بؤجمعهم  لال مكً:"

واستمالتهم له بؤدمعهم، ٌدل على أن ما حدث فً الدنٌا وما ٌحدث من خٌر وشر فبمشٌئة 
ً لمول المعتزلة أن ثم أشٌاء  هللا سبحانه، وبمدرته عز وجل وإرادته تعالى كان خبلفا

للن علواً كبٌراً، بل كل بمشٌئته وارادته ٌفعل ما  كثٌرة حدثت بؽٌر مشٌئة هللا تعالى عن
[، ولو حدث شًء بؽٌر مشٌئته 1ٌٔشاء. كما لال: }إِنَّ هللا ٌَْفَعُل َما ٌََشآُء{ ]الحج: 
 .(ٓٔ)وإرادته لكان ممهوراً مؽلوباً، جل وتعالى عن للن"

 
 المرآن

ٌِْه َعلَى َما ٌْتَنًِ  }َوأُِحٌَط بِثََمِرِه فَؤَْصبََح ٌُمَلُِّب َكفَّ ًَ َخاِوٌَةٌ َعلَى عُُروِشَها َوٌَمُوُل ٌَا لَ أَْنفََك فٌَِها َوِه
 [ٕٗ({ ]الكهؾ : ٕٗلَْم أُْشِرْن بَِرّبًِ أََحًدا )

                                                             

 .5٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 شرح فً منه األول الشطر ورواٌة المشهورة، معلمته من وسٌدها، تؽلب فارس كلثوم بن لعمرو البٌت(ٕ)

: الصفون: الزوزنً لال".  علٌه عاكفة الخٌل تركنا: " الماهرة طبع العرب أشعار وجمهرة والزوزنً التبرٌزي
 خٌلنا وحبسنا لتلناه،: ٌمول. الرابع سنبكه وثنى ثبلث، على لام إلا: صفونا ٌصفن الفرس صفن ولد. صافن جمع
 .ٖٓٗ: ٔ) المرآن مجاز فً عبٌدة أبً شواهد من والبٌت. عنده صفونها حال فً أعنتها للدناها ولد علٌه،
 .ٗٓٗ /ٔ: المرآن مجاز فً عبٌدة أبً شواهد من البٌت(ٖ)
 .ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .12ٔ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (ٙ)
 .22ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .15ٕ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .2ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖ٘ٗ/ٙالهداٌة ؼلى بلوغ النهاٌةى: (ٓٔ)
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 التفسٌر:
وتَحمََّك ما لاله المإمن، وولع الدمار بالحدٌمة، فهلن كل ما فٌها، فصار الكافر ٌُمَلِّب كفٌه حسرةً 

وهً خاوٌة لد سمط بعضها على بعض، وٌمول: ٌا لٌتنً عرفت نِعََم وندامة على ما أنفك فٌها، 
 هللا ولدرته فلم أشرن به أحًدا.

[، أي:" هلكت جنته بالكلٌة واستولى علٌها ٕٗلوله تعالى:}َوأُِحٌَط بِثََمِرِه{ ]الكهؾ :  
 .(ٔ)الخراب والدمار فً الزروع والثمار"

 .(ٕ)مره"أي: أحاط هللا العلاب بث لال ابن الجوزي:" 
أي: أصابه علاب، أحاط به، واستهلكه، فلم ٌبك منه شًء، واإلحاطة  لال السعدي:" 

 .(ٖ)بالثمر ٌستلزم تلؾ جمٌع أشجاره، وثماره، وزرعه"
}وأحٌط به{: عبارة عن إهبلكه، وأصله من: أحاط به العدو، ألنه إلا  لال الزمخشري:" 

}إِالَّ أَْن ٌَُحاَط  كل إهبلن. ومنه لوله تعالى : أحاط به فمد ملكه واستولى علٌه، ثم استعمل فً
[، ومثله لولهم: أتى علٌه، إلا أهلكه، من أتى علٌهم العدو: إلا جاءهم مستعلٌا ٙٙبِكُم{ ]ٌوسؾ : 

 (ٗ)علٌهم"
ٌِْه َعلَى َما أَْنفََك فٌَِها{ ]الكهؾ :   [، أي:" فصار الكافر ٕٗلوله تعالى:}فَؤَْصبََح ٌُمَلُِّب َكفَّ

مَلِّب كفٌه حسرةً وندامة على ما أنفك فٌها"ٌُ 
(٘). 

أي: ٌضرب بٌد على ٌد، وهلا فعل النادم، }على ما أنفك فٌها{، أي:  لال ابن الجوزي:" 
 .(ٙ)فً جنته"
}على ما أنفك فٌها{، أي: على كثرة نفماته الدنٌوٌة علٌها، حٌث اضمحلت  لال السعدي:" 

 .(2)وتبلشت، فلم ٌبك لها عوض"
كناٌة عن الندم والتحسر، ألن النادم ٌملب كفٌه «: تملٌب الكفٌن» الزمخشري:"لال  

ظهرا لبطن، كما كنى عن للن بعض الكؾ والسموط فً الٌد، وألنه فً معنى الندم عدى تعدٌته 
 (1)بعلى، كؤنه لٌل: فؤصبح ٌندم }على ما أنفك فٌها{، أى: أنفك فً عمارتها"

ًَ َخاِوٌَةٌ   [، أي:" وهً خاوٌة لد سمط َٕٗعلَى عُُروِشَها{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َوِه
 .(5)بعضها على بعض"

ٌعنى: أن كرومها المعرشة سمطت عروشها على األرض، وسمطت  لال الزمخشري:" 
 (ٓٔ)فولها الكروم. لٌل: أرسل هللا علٌها نارا فؤكلتها"

ٌْتَنًِ لَْم أُْشِرْن بَِرّبًِ   [، أي:" وٌمول: ٌا لٌتنً ٕٗأََحًدا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َوٌَمُوُل ٌَا َل
عرفت نِعََم هللا ولدرته فلم أشرن به أحًدا"
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)وندم أٌضا على شركه، وشره" لال السعدي:" 
تلكر موعظة أخٌه فعلم أنه أتى من جهة شركه وطؽٌانه، فتمنى لو لم  لال الزمخشري:" 

ٌكون توبة من الشرن، وندما على ما كان منه،  ٌكن مشركا حتى ال ٌهلن هللا بستانه. وٌجوز أن
 .(ٔ)ودخوال فً اإلٌمان"

                                                             

 .22ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٙ/ٖزاد المسٌر: (ٕ)
 .22ٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٙ/ٖزاد المسٌر: (ٙ)
 .22ٗتفسٌر السعدي: (2)
 .2ٕٗ/ٕالكشاؾ: (1)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .22ٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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لال السعدي:" وال ٌستبعد من رحمة هللا ولطفه، أن صاحب هله الجنة، التً أحٌط بها،  
تحسنت حاله، ورزله هللا اإلنابة إلٌه، وراجع رشده، ولهب تمرده وطؽٌانه، بدلٌل أنه أظهر 

 ألهب عنه ما ٌطؽٌه، وعالبه فً الدنٌا، وإلا أراد هللا بعبد خٌرا الندم على شركه بربه، وأن هللا
عجل له العموبة فً الدنٌا. وفضل هللا ال تحٌط به األوهام والعمول، وال ٌنكره إال ظالم 

 .(ٕ)جهول"
 

 المرآن
ِ َوَما َكاَن ُمْنتَِصًرا )  [ٖٗ]الكهؾ : ({ ٖٗ}َولَْم تَكُْن لَهُ فِئَةٌ ٌَْنُصُرونَهُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 التفسٌر:
ولم تكن له جماعة ممن افتخر بهم ٌمنعونه ِمن عماب هللا النازل به، وما كان ممتنعًا بنفسه 

 ولوته.
ِ{ ]الكهؾ :   [، أي:" ولم تكن له ٖٗلوله تعالى:}َولَْم تَكُْن لَهُ فِئَةٌ ٌَْنُصُرونَهُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(ٖ) النازل به"جماعة ممن افتخر بهم ٌمنعونه ِمن عماب هللا
 .(ٗ)المعنى: ولم ٌكن له ألوام ٌنصرونه" لال الزجاج:" 
 .(٘)ٌعنً: جندا ٌمنعونه من علاب هللا اللي نزل بجنته" لال مماتل:" 
 :(ٙ)أي: جماعة، ولال العّجاج لال أبو عبٌدة:" 

 .(2)كما ٌحوز الفئة الكمّى"
ِ، لال: عشٌرته"عن مجاهد:"}َولَْم تَكُْن لَهُ فِئَةٌ ٌَْنُصُرونَ  هُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ

(1). 
لما نزل العلاب بجنته، لهب عنه ما كان ٌفتخر به من لوله لصاحبه: }أنا  لال السعدي:" 

 .(5)أكثر منن ماال وأعز نفرا{، فلم ٌدفعوا عنه من العلاب شٌئا، أشد ما كان إلٌهم حاجة"

وحجتهما لوله }ٌنصرونه{، ولرأ البالون بالٌاء « ولم ٌكن له فئة:»لرأ حمزة والكسائً  
 .(ٓٔ)«الفئة»بالتاء لتؤنٌث « ولم تكن»

 .(ٔٔ)أي: جند ٌنصرونه"لال لتادة:"  
 .(ٕٔ)[، أي:" وما كان ممتنعًا بنفسه ولوته"ٖٗلوله تعالى:}َوَما َكاَن ُمْنتَِصًرا{ ]الكهؾ :  

                                                                                                                                                                               

 .2ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .22ٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٓ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .12٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 ص ٖٙٗٔ سنة الماهرة طبعة البكري توفٌك دمحم للسٌد العرب أراجٌز) مطولة له أرجوزة من للعجاج البٌت(ٙ)

 * حولي وله ٌحولهن: * ولبله( 1ٗٔ
 * أجنبً وهو الخبلص خوؾ* 
 * الكمً الفئة ٌحول كما* 
 أي: وأجنبً. الشجاع: والكمً. به ٌطردهن ما له أي: حولي وله. وٌطرد ٌسوق: وٌحول: شرحه فً ولال
 وجمعها حازها إلا: ٌحولها اإلبل حال( حول: اللسان فً) و. اهـ. نفسه من ٌمكنهن وال متخوؾ، لهن، مجانب
 الفرلة: والفئة حازها، وكللن وجمعها، علٌها استولى إلا: أتنه الحمار وحال ؼلبه،: حولا ٌحوله وحاله. لٌسولها
. إلٌهم التجئوا هزٌمة أو خوؾ علٌهم كل فنن الجٌش، وراء تمٌم التً والطائفة األصل، فً الناس من والجماعة

 .2ٕ/1ٔوانظر: تفسٌر الطبري:
( 5ٖٓ/ 1) حجر ابن ولال. الكلمة لهله عبٌدة أبى تفسٌر البخاري أخل:  «الوالٌة»، ٘ٓٗ/ٔمجاز المرآن: (2)
 .عبٌدة أبى لول هو
 .1ٕ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .22ٗتفسٌر السعدي: (5)
 .1ٔٗانظر: الحجة للمراء السبعة: (ٓٔ)
 .1ٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)



ٖٗ 
 

 .(ٔ)ٌعنً: ممتنعا" لال لتادة، ومماتل:" 
 .(ٕ)ولم ٌكن ممتنعا من علاب هللا إلا علّبه"ٌمول:  لال الطبري:" 
 .(ٖ)وما كان هو أٌضا لادرا على نصر نفسه" لال الزجاج:" 
 .(ٗ)وما كان ممتنعا بموته عن انتمام هللا" لال الزمخشري:" 
فلم تنفعه العشٌرة والولد حٌن اعتّز وافتخر بهم وما استطاع بنفسه أن  لال الصابونً:" 

 .(٘)ٌدفع عنه العلاب"
وكٌؾ ٌنتصر، أي: ٌكون له أنصارا على لضاء هللا ولدره اللي إلا  لال السعدي:" 

 .(ٙ)أمضاه ولدره، لو اجتمع أهل السماء واألرض على إزالة شًء منه، لم ٌمدروا؟ "
 [:ٖٗ-ٕٗفوائد اآلٌتٌن:]

 استجابة هللا تعالى لعباده المإمنٌن وتحمٌك رجائهم فٌه سبحانه وتعالى. -ٔ
 ة هللا تعالى فننه ال ٌنصر أبدا.المخلول من خلل -ٕ
 

 المرآن
ٌٌْر عُْمبًا ) ٌٌْر ثََوابًا َوَخ ِ اْلَحّكِ هَُو َخ  [ٗٗ({ ]الكهؾ : ٗٗ}هُنَاِلَن اْلَواَلٌَةُ َّلِلَّ

 التفسٌر:
فً مثل هله الشدائد تكون الوالٌة والنصرة هلل الحك، هو خٌر جزاًء، وخٌر عالبة لمن توالهم 

 من عباده المإمنٌن.
{ ]الكهؾ : لول  ِ اْلَحّكِ [، أي:" فً مثل هله الشدائد تكون ٗٗه تعالى:}هُنَاِلَن اْلَواَلٌَةُ َّلِلَّ

 .(2)الوالٌة والنصرة هلل الحك"
 .(1)لٌس فً للن الٌوم سلطان ؼٌره" لال مماتل:" 

أى: فً للن الممام وتلن الحال النصرة هلل وحده، ال ٌملكها ؼٌره، وال  لال الزمخشري:" 
 .(5)ٌستطٌعها أحد سواه"

 .(ٓٔ)[، أي:" وما كان ممتنعًا بنفسه ولوته"ٖٗلوله تعالى:}َوَما َكاَن ُمْنتَِصًرا{ ]الكهؾ :  
كسر ب« هلل الحك»بفتح الواو، و « الوالٌة»لرأ ابن كثٌر، ونافع، وابن عامر، وعاصم:  

بكسر الماؾ أٌضا. ولرأ أبو عمرو « الحك»بكسر الواو، و « الوالٌة»الماؾ أٌضا. ولرأ حمزة 
 .(ٔٔ)«الوالٌة»، ووافمه الكسائً فً رفع الماؾ، لكنه كسر «الحك»بفتح واو الوالٌة، ورفع 

المعنى: فً مثل تلن الحال بٌان الوالٌة هلل، أي: عند للن ٌتٌٌن نصره،  لال الزجاج:" 
 ، فهو«الحك»بالرفع، فهو نعت للوالٌة، ومن لرأ « الحك»ٌتولى هللا إٌاه، فمن لرأ  -هللا ولً 

 .(ٕٔ)جل وعز" -بالجر فهو نعت هلل 
 : (ٖٔ)فعلى لراءة الفتح، فً معنى الكبلم لوالن

                                                             

 .12٘/ٕ، وانظز لول مماتل فً تفسٌره:1ٕ/1ٔانظر:لول لتادة فً تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٓ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .22ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .22ٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .12٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(1)
 .2ٕٗ/ٕالكشاؾ: (5)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٓ٘ٔ-5ٗٔ/٘انظر: الحجة للمراء السبعة: (ٔٔ)
 .5ٕٓ/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .12/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
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أحدهما: أنهم ٌتولون هللا تعالى فً المٌامة، وٌإمنون به، وٌتبرإون مما كانوا ٌعبدون، لاله ابن 
 . (ٔ)لتٌبة

لال ٌحٌى بن سبلم:" فً اآلخرة، هنالن ٌتولى هللا كل عبد، ال ٌبمى أحد ٌومئل إال تولى  
 .(ٕ)هللا، فبل ٌمبل للن من المشرن"

 والثانً: هنالن ٌتولى هللا أمر الخبلئك، فٌنصر المإمنٌن وٌخلل الكافرٌن. 
 .(ٖ)وعلى لراءة الكسر، ٌكون المعنى: هنالن السلطان هلل

، فننه جعله «الماؾ»، فكسر «هنالن الوالٌة هلل الحك»علً: " وأما من لال: لال أبو 
 .(ٗ)سبحانه ، ومن رفعه جعله صفة للوالٌة"« هللا»من وصؾ 
ٌٌْر ثََوابًا{ ]الكهؾ :    .(٘)[، أي:" هو خٌر جزاًء"ٗٗلوله تعالى:}هَُو َخ
 .(ٙ)وابا"ٌمول عّز لكره: خٌر للمنٌبٌن فً العاجل واآلجل ث لال الطبري:" 
ٌٌْر عُْمبًا{ ]الكهؾ :   [، أي:" وخٌر عالبة لمن توالهم من عباده ٗٗلوله تعالى:}َوَخ
 .(2)المإمنٌن"
ٌمول: وخٌرهم عالبة فً اآلجل إلا صار إلٌه المطٌع له، العامل بما أمره  لال الطبري:" 

كلا وعُْمباه وعُمُبه، وللن هللا، والمنتهً عما نهاه هللا عنه، والعمب هو العالبة، ٌمال: عالبة أمر 
 .(1)آخره وما ٌصٌر إلٌه منتهاه"

 الفوائد:
 الوالٌة بمعنى المواالة النافعة للعبد هً مواالة هللا تعالى ال مواالة ؼٌره. -ٔ
الوالٌة بمعنى الملن والسلطان هلل ٌوم المٌامة لٌست لؽٌره إل الملن واألمر كبلهما هلل  -ٕ

 تعالى.
 

 المرآن
ْنٌَا َكَماٍء أَْنَزْلنَاهُ ِمَن السََّماِء فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت اِْلَْرِض فَؤَْصبََح َهِشًٌما  }َواْضِرْب لَُهمْ  َمثََل اْلَحٌَاِة الدُّ

ٍء ُمْمتَِدًرا ) ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش ٌَاُح َوَكاَن َّللاَّ  [٘ٗ({ ]الكهؾ : ٘ٗتَْذُروهُ الّرِ
 التفسٌر:

وا بها فً بهجتها  -الِكْبر منهم وبخاصة لوو -واضرب أٌها الرسول للناس  صفة الدنٌا التً اؼترُّ
ا، وما هً  وسرعة زوالها، فهً كماء أنزله هللا من السماء فخرج به النبات بنلنه، وصار ُمْخضرًّ
إال مدة ٌسٌرة حتى صار هلا النبات ٌابًسا متكسًرا تنسفه الرٌاح إلى كل جهة. وكان هللا على كل 

 ة عظٌمة على كل شًء.شًء ممتدًرا، أي: لا لدر
ٌَا َكَماٍء أَْنَزْلَناهُ ِمَن السََّماِء فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت   ْن لوله تعالى:}َواْضِرْب لَُهْم َمثََل اْلَحٌَاِة الدُّ

[، أي:" واضرب أٌها الرسول للناس مثل هله الحٌاة فً زوالها وفنائها ٘ٗاأْلَْرِض{ ]الكهؾ : 
ً من كثرته وانمضائها بماٍء نزل من السم اء فخرج به النبات وافٌاً ؼزٌراً وخالط بعضه بعضا

 .(5)وتكاثفه"

                                                             

 .1ٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .11ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .12/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 . ]بتصرؾ[ٓ٘ٔ/٘انظر: الحجة للمراء السبعة: (ٗ)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .22ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
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} فاختلط به نبات األرض{: فالتؾ بسببه وتكاثؾ حتى خالط بعضه لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)رفٌفا" (ٔ)بعضا. ولٌل: نجع فً النبات الماء فاختلط به حتى روى ورؾ 

[، أي:" حتى صار هلا النبات ٌابًسا ٘ٗلوله تعالى:}فَؤَْصبََح َهِشًٌما{ ]الكهؾ :  
 .(ٖ)متكسًرا"
 :(ٗ)أي: ٌابسا متفتّتا ، لال لبٌد لال أبو عبٌدة:" 

 .(٘)وال للّضٌؾ إن طرلت بلٌل ... بؤفنان العضاة وبالهشٌم"
من النبت المتفتت. وأصله: من هشمت الشًء إلا كسرته. «: الهشٌم» لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٙ)ومنه سمً الرجل: هاشما"
 .(2)الهشٌم: النبات الجاؾ اللي تسفٌه الرٌح" لال الزجاج:" 
 .(1)الهشٌم: ما تهشم وتحطم، الواحدة هشٌمة" لال الزمخشري:" 
ٌَاُح{ ]الكهؾ :    .(5)[، أي:" تنسفه الرٌاح إلى كل جهة"٘ٗلوله تعالى:}تَْلُروهُ الّرِ
 .(ٓٔ)أي: تنسفه" لال ابن لتٌبة:" 
ٌّره وتفرله، وٌمال: لرته الرٌح تلروه وألرته تلرٌه"أي: تط لال أبو عبٌدة:" 

(ٔٔ). 
شبه حال الدنٌا فً نضرتها وبهجتها وما ٌتعمبها من الهبلن والفناء،  لال الزمخشري:" 

 .(ٖٔ)ثم ٌهٌج فتطٌره الرٌاح كؤن لم ٌكن" (ٕٔ)بحال النبات ٌكون أخضر وارفا
 .(ٗٔ)«تلرٌه الرٌح:»لراءة عبد هللا وفً  
ٍء ُمْمتَِدًرا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}  ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش [، أي:" لا لدرة عظٌمة على َ٘ٗوَكاَن َّللاَّ
  .(٘ٔ)كل شًء"

                                                             

 .أوراله تندت إلا: رفٌؾ وشجر. وتؤلأل برق: ورفٌفا رفا لونه رؾ: الصحاح فً: « رفٌفا ورؾ» لوله(ٔ)
 .2ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1/ ٔ :دٌوانه(ٗ)
 .٘ٓٗ/ٔمجاز المرآن: (٘)
 .1ٕٙؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .2ٕ٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٕٙؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .٘ٓٗ/ٔمجاز المرآن: (ٔٔ)
 وارؾ، فهو نضارته، من اهتز: أى النبت، ورؾ: الصحاح فً «وارفا أخضر ٌكون النبات بحال» :لوله(ٕٔ)
 .الخضرة شدٌد رفاؾ ناضر: أى
 .2ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٙٗٔ/ٕانظر معانً المرآن للفراء: (ٗٔ)
 .51ٕالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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 .(ٔ)أي: على اإلنشاء، واإلفناء، ممتدرا" لال الزجاج والزمخشري:" 
 .(ٕ)أي: كان ممتدرا علٌه لبل كونه" ولال الحسن:" 
ٌمول: وكان هللا على تخرٌب جنة هلا المائل حٌن دخل جنته: }َما أَظُنُّ أَْن  لال الطبري:" 

تَبٌَِد َهِلِه أَبًَدا َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ لَائَِمةً{، وإهبلن أموال لي األَْمَواِل الباخلٌن بها عن حمولها، 
ده، وال ٌْعٌٌه أمر وإزالة دنٌا الكافرٌن به عنهم، وؼٌر للن مما ٌشاء لادر، ال ٌعجزه شًء أرا

 أراده.
ٌمول: فبل ٌفخر لو األموال بكثرة أمواله، وال ٌستكبر على ؼٌره بها، وال ٌؽترّن أهل 
ٌَْث أن انمطع  الدنٌا بدنٌاهم، فننما َمثَلُها مثل هلا النبات اللي َحسُن استواإه بالمطر، فلم ٌكن إال َر

فاسدا، تنبو عنه أعٌن الناظرٌن، ولكن لٌعمل  عنه الماء، فتناهى نهاٌته، عاد ٌابسا تلروه الرٌاح،
 .(ٖ)للبالً اللي ال ٌفنى، والدائم اللي ال ٌبٌد وال ٌتؽٌر"

لال المراؼً: "وكان هللا لو الكمال والجبلل لادرا على كل شىء إنشاء وإفناء وإعادة،  
ر أوال ناضرة فهو ٌوجد األشٌاء ثم ٌنمٌها ثم ٌفنٌها، وما حال الدنٌا إال هله الحال، فهى تظه

زاهرة ثم تتزاٌد للٌبل للٌبل، ثم تؤخل فى االنحطاط إلى أن تصٌر إلى الهبلن والفناء، فبل ٌنبؽى 
 .(ٗ)للعالل أن ٌبتهج بما ٌحوزه منها أو ٌفخر به أو ٌصعر خله استكبارا"

 :(٘)واختلؾ فً الممصود بضرب هلا المثل على لولٌن 
 للدنٌا لٌدل به على زوالها بعد حسنها وابتهاجها.أحدهما : أن هللا تعالى ضربه مثبلً 

 الثانً : أن هللا تعالى ضربه مثبلُ ألحوال أهل الدنٌا أن مع كل نعمة نممة ومع كل فرحة ترحة .
 

 المرآن
ٌٌْر ِعْنَد َرّبَِن ثََوابً  اِلَحاُت َخ ْنٌَا َواْلبَالٌَِاُت الصَّ ٌٌْر أََماًل )}اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزٌنَةُ اْلَحٌَاِة الدُّ ({ ٙٗا َوَخ

 [ٙٗ]الكهؾ : 
 التفسٌر:

وبخاصة التسبٌُح -األموال واألوالد َجمال ولوة فً هله الدنٌا الفانٌة، واألعمال الصالحة 
أفضل أجًرا عند ربن من المال والبنٌن، وهله األعمال الصالحة  -والتحمٌد والتكبٌر والتهلٌل

 ه، فٌنال بها فً اآلخرة ما كان ٌؤُمله فً الدنٌا.أفضل ما ٌرجو اإلنسان من الثواب عند رب
ٌَا{ ]الكهؾ :   ْن [، أي:" األموال واألوالد ٙٗلوله تعالى:}اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزٌنَةُ اْلَحٌَاةِ الدُّ

 .(ٙ)َجمال ولوة فً هله الدنٌا الفانٌة"
ٌمول تعالى لكره: المال والبنون أٌها الناس التً ٌفخر بها عٌٌنة  لال الطبري:" 

واأللرع، وٌتكبران بها على سلمان وخباب وصهٌب، مما ٌتزٌن به فً الحٌاة الدنٌا، ولٌسا من 
 .(2)عداد اآلخرة"

                                                             

 .2ٕ٘/ٕ، والكشاؾ:5ٕٔ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 . 5ٕٔ/ٖحكاه عنه الزجاج فً معانً المرآن: (ٕ)

 ولال بعضهم: " كان " من هللا بمنزلة كائن وٌكون. ثم  لال الزجاج:"
النحوٌٌن الحلاق كما وصفنا، ألنهم  ولول الحسن فً هلا حسن جمٌل وملهب سٌبوٌه والخلٌل ملهب

ٌمولون: إنما خوطبت العرب بلؽتها ونزل المرآن بما ٌعملونه وٌتخاطبون به، والعرب ال تعرؾ كان فً معنى 
 ٌكون، إال أن ٌدخل على الحرؾ آلة تنملها إلى معنى االستمبال، وكللن ال ٌعرؾ الماضً فً معنى الحال.

، ولد {وكان هللا بكل شًء علٌما}، {وكان هللا ؼفورا رحٌما}لباب نحو لوله: فهلا شرح ما فً المرآن من هلا ا
 ".فسرناه لبل هلا الموضع

 .ٖٔ-ٖٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗ٘ٔ/٘ٔتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٖٓٔ-5ٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
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لوة ودفعاً فصارا زٌنة الحٌاة  «البنٌن»لال الماوردي:" ألن فً المال جماالً ونفعاً وفً 
 .(ٔ)الدنٌا"
ٌٌْر ِعْنَد َربَِّن ثََواًبا{ ]الكهؾ :   اِلَحاُت َخ [، أي:" األموال ٙٗلوله تعالى:}َواْلبَالٌَِاُت الصَّ

وبخاصة التسبٌُح والتحمٌد -واألوالد َجمال ولوة فً هله الدنٌا الفانٌة، واألعمال الصالحة 
 .(ٕ)أفضل أجًرا عند ربن من المال والبنٌن" -والتكبٌر والتهلٌل

ٌمول: وما ٌعمل سلمان وخباب وصهٌب من طاعة هللا، ودعائهم ربهم  لال الطبري:" 
ًّ ٌرٌدون وجهه، البالً لهم من األعمال الصالحة بعد فناء الحٌاة الدنٌا، خٌر ٌا دمحم  بالؽداة والعش
عند ربن ثوابا من المال والبنٌن التً ٌفتخر هإالء المشركون بها، التً تفنى، فبل تبمى 

 .(ٖ)"ألهلها
ٌٌْر ِعْنَد َرّبَِن ثََوابًا{ ]الكهؾ : وفً   اِلَحاُت َخ  [، وجوه:ٙٗلوله تعالى:}َواْلبَالٌَِاُت الصَّ

، (ٙ)، وإبراهٌم(٘)، وسعٌد بن جبٌر(ٗ)-فً رواٌة-أحدها : أنها الصلوات الخمس ، لاله ابن عباس
 .(1)، وأبو مٌسرة(2)بن شَُرحبٌل ، عمرو(ٙ)وإبراهٌم

 .(ٓٔ)، وابن زٌد(5)-فً رواٌة أخرى–الصالحة ، لاله ابن عباس الثانً : أنها األعمال 
اِلَحاُت{، لال: هً لكر هللا لول ال إله  ، عن ابن عباس، لوله: "}َواْلبَالٌَِاُت الصَّ ًّ عن عل
إال هللا، وهللا أكبر، وسبحان هللا، والحمد هلل، وتبارن هللا، وال حول وال لوة إال باهلل، وأستؽفر 

 على رسول هللا والصٌام والصبلة والحّج والصدلة والعتك والجهاد والصلة، هللا، وصلى هللا
وجمٌع أعمال الحسنات، وهّن البالٌات الصالحات، التً تبمى ألهلها فً الجنة ما دامت 
 .(ٔٔ)السماوات واألرض"

 ً  .(ٖٔ)، ولاله عطٌة العوفً(ٕٔ)الثالث : هً الكبلم الطٌب . وهلا مروي عن ابن عباس أٌضا
، (ٗٔ). لاله عثمان بن عفان رضً هللا عنهلكر هللا بالتسبٌح والتحمٌد ونحو للنالرابع : أنهّن 

، (ٕٓ)، وعطاء بن ابً رباح(5ٔ)، ولتادة(1ٔ)، ومجاهد(2ٔ)، والحسن(ٙٔ)، وابن عمر(٘ٔ)وابن عباس
 .(ٕٔ)وسعٌد بن المسٌب

                                                             

 .ٖٓٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٔ)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 . ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(5)
 . ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٓٔ)
 .ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 . ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٖٗ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٖٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٖٗ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .ٖٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
 .ٖٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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والحمد هلل، وهللا ال إله إال هللا، سبحان هللا، »: أنهنّ -رضً هللا عنه-وفً لول عثمان 
 .(ٔ)«أكبر، وال حول وال لّوة إال باهلل

سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله  »وفً لول ابن عباس والحسن، ومجاهد، ولتادة: أنهنّ  
 .«وال حول وال لّوة إال باهلل». دون لول(ٕ)«إال هللا، وهللا أكبر

استكثر من البالٌات الصالحات:  »لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عن ابً سعٌد، عن رسول هللا 
 .(ٖ)«التسبٌح والتهلٌل والتحمٌد والتكبٌر وال حول وال لوة إال باهلل

ابن وهب، لال: "حثنً أبو صخر: أن عبد هللا بن عبد الرحمن، مولى سالم بن عبد وعن 
زاوٌة المبر، فنن هللا، حدثه لال: أرسلنً سالم بن دمحم بن كعب المَُرظً، فمال: لل له اْلَمنًِ عند 

لً إلٌن حاجة، لال: فالتمٌا، فسلم أحدهما على اآلخر، ثم لال سالم: ما تعّد البالٌات الصالحات؟ 
فمال: ال إله إال هللا، والحمد هلل، وسبحان هللا، وهللا أكبر، وال حول وال لّوة إال باهلل، فمال له سالم: 

ما زلت أجعلها، لال: فراجعه مّرتٌن أو ثبلثا فلم متى جعلت فٌها ال حول وال لوة إال باهلل؟ فمال: 
ٌنزع، لال: فؤثبت، لال سالم: أجل، فؤثبت فنن أبا أٌوب األنصاري حدثنً أنه سمع رسول هللا 

عُِرَج ِبً إلى السَّماِء فَؤُِرٌُت إْبَراِهٌَم، فماَل: ٌا جْبرٌُل َمْن َهلَا َمعََن؟ فماَل: »ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌمول: 
تََن فَْلتُْكثِْر ِمْن ِؼَراِس الَجنَِّة، فننَّ تُْربَتََها َطٌِّبَةٌ مُ  َل، ثُمَّ لَاَل: ُمْر أُمَّ َب بًِ َوَسهَّ د، فََرحَّ ، وأْرُضها َحمَّ

ةَ إال باهللِ   .(ٗ)«"َواِسعَةٌ، فَمُْلُت: َوما ِؼَراُس الَجنَِّة؟ لاَل: ال َحْوَل َوال لُوَّ
لما أسرى بى مررت بنبراهٌم فمال لجبرٌل: من  »أنه لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-وفً روي عن النبً 

هلا؟ لال: دمحم، فرحب بى وسلم علً، ولال: مر أمتن ٌكثروا من ؼراس الجنة فنن تربتها طٌبة 
 .(٘)«وأرضها واسعة، للت: وما ؼراس الجنة؟ لال: ال حول وال ولوة إال باهلل

وأولى األلوال فً للن بالصواب، لول من لال: هّن جمٌع أعمال الخٌر،  لال الطبري:"
ًّ بن أبً طلحة، عن ابن عباس، ألن للن كله من الصالحات التً تبمى  كاللي ُروي عن عل

لصاحبها فً اآلخرة، وعلٌها ٌجازى وٌُثاب، وإن هللا عّز لكره لم ٌخصص من لوله }َواْلبَالٌَِاُت 
ٌٌْر  اِلَحاُت َخ  ِعْنَد َرّبَِن ثََواًبا{ بعضا دون بعض فً كتاب، وال بخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.الصَّ

فنن ظّن ظاّن أن للن مخصوص بالخبر اللي روٌناه عن أبً هرٌرة، عن النبً صلى 
لول:  هللا علٌه وسلم، فنن للن بخبلؾ ما ظن، وللن أن الخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إنما ورد بؤن

سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر، هّن من البالٌات الصالحات، ولم ٌمل: هّن 
جمٌع البالٌات الصالحات، وال كّل البالٌات الصالحات، وجائز أن تكون هله بالٌات صالحات، 

 .(ٙ)وؼٌرها من أعمال البّر أٌضا بالٌات صالحات"
 :(2)وجهان «الصالحات»وفً 

 ألن الصالح هو فاعل الصبلح . ،«الصالحٌن»أحدهما : أنها بمعنى :
 فعبر عن المنفعة بالصبلح، ألن المنفعة مصلحة .  ،«النافعات»الثانً : أنها بمعنى: 

ٌٌْر أََمبًل{ ]الكهؾ :   [، أي:" وهله األعمال الصالحة أفضل ما ٌرجو ٙٗلوله تعالى:}َوَخ
 .(1)بها فً اآلخرة ما كان ٌؤُمله فً الدنٌا" اإلنسان من الثواب عند ربه، فٌنال

                                                             

 .ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖ-ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
( : 12/ٓٔ( . لال الهٌثمى )1ٖٗٔ، رلم ٕٗ٘/ٕ( ، وأبو ٌعلى )2ٖٔٔٔ، رلم 2٘/ٖأخرجه أحمد )(ٖ)

 إسنادهما
 ٕ٘ٗ/ٔ( والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )115ٔ، رلم 5ٗٙ/ٔ( ، والحاكم )1ٗٓ، رلم ٕٔٔ/ٖن )حسن وابن حبا

 .(5ٙٙٔ، رلم 2ٙ٘ٔ/ٖ( . وأخرجه أٌضا: الطبرانى فى الدعاء )٘ٓٙرلم 
 .ٖٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .(2٘ٙ، رلم ٖٗٗ/ٔأخرجه البٌهمى فى شعب اإلٌمان )(٘)
 .ٖٙ-ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٖالنكت والعٌون: :انظر (2)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (1)
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ٌمول: وما ٌإمل من للن سلمان وصهٌب وخباب، خٌر مما ٌإمل عٌٌنة  لال الطبري:" 
 .(ٔ)واأللرع من أموالهما وأوالدهما"

 [:ٙٗ-٘ٗفوائد اآلٌتٌن:]
 بٌان حمارة الدنٌا وسوء عالبتها. -ٔ
والزٌنة سرٌعة الزوال وهما كللن فبل تمرٌر أن المال والبنٌن ال ٌعدوان كونهما زٌنة،  -ٕ

ٌجوز االؼترار بهما، وعلى العبد أن ٌطلب ما ٌبمى على ما ٌفنى وهو البالٌات 
الصالحات من أنواع البر والعبادات من صبلة ولكر وتسبٌح وجهاد، ورباط، وصٌام 

 وزكاة.
 المرآن

({ ]الكهؾ : 2َٗشْرنَاهُْم َفلَْم نُؽَاِدْر ِمْنُهْم أََحًدا )}َوٌَْوَم نَُسٌُِّر اْلِجبَاَل َوتََرى اِْلَْرَض بَاِرَزةً َوحَ 
ٗ2] 

 التفسٌر:
والكر لهم ٌوم نُزٌل الجبال عن أماكنها، وتبصر األرض ظاهرة، لٌس علٌها ما ٌسترها مما كان 

 علٌها من المخلولات، وجمعنا األولٌن واآلِخرٌن لمولؾ الحساب، فلم نترن منهم أحًدا.
[، أي:" والكر لهم ٌوم نُزٌل الجبال عن 2ٗتعالى:}َوٌَْوَم نَُسٌُِّر اْلِجَباَل{ ]الكهؾ : لوله  
 .(ٕ)أماكنها"
فنبسُّها بَسًّا، ونجعلها هباء منبثا" لال الطبري:" 

(ٖ). 
ٌَْوَم نَُسٌُِّر اْلِجبَاَل{ ]الكهؾ : وفً    :(ٗ)[، ثبلثة وجوه2ٗلوله تعالى:}َو
 السٌر حتى تنتمل عن مكانها لما فٌه من ظهور اآلٌة وعظم اإلعتبار .من «: ٌسٌرها»أحدها : 
 ، أي: ٌمللها حتى ٌصٌر كثٌرها للٌبلً ٌسٌراً .«ٌسٌرها»الثانً : 

 الثالث : بؤن ٌجعلها هباء منثوراً .
[، أي:" وتبصر األرض ظاهرة، لٌس 2ٗلوله تعالى:}َوتََرى اأْلَْرَض َباِرَزةً{ ]الكهؾ :  
 .(٘)ترها مما كان علٌها من المخلولات"علٌها ما ٌس
 .(ٙ)أي: ظاهرة" لال أبو عبٌدة:" 
 [، وجهان:2ٗلوله تعالى:}َوتََرى اأْلَْرَض َباِرَزةً{ ]الكهؾ : وفً  

فصاروا على ظهرها، لاله أحدهما : أنه بروز ما فً بطنها من األموات بخروجهم من لبورهم، 
 . (1)، وحكاه الطبري(2)الفراء
 .(5)الفراء:" ٌمول: أبرزنا أهلها من بطنها"لال  

 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)الثانً : أنها فضاء ال ٌسترها جبل وال نبات، لاهل مجاهد
 .(ٕٔ)ال َخْمَر فٌها وال ؼٌابة وال بناء، وال حجر فٌها" لال مجاهد:"

 .(ٖٔ)لٌس علٌها بناء وال شجر" لال لتادة:" 

                                                             

 .ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙٓٗ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .2ٖ-ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٖٙ/1ٔانظر: الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٙ/1ٔانظر: الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٔ)صارت كلها بارزة ال ٌستر بعضها بعضا"لال الفراء:" وٌمال: سٌرت عنها الجبال ف 
 .(ٔ)بعضا"
[، أي:" وجمعنا األولٌن 2ٗلوله تعالى:}َوَحَشْرنَاهُْم فَلَْم نُؽَاِدْر ِمْنُهْم أََحًدا{ ]الكهؾ :  

 .(ٕ)واآلِخرٌن لمولؾ الحساب، فلم نترن منهم أحًدا"
ٌمول: جمعناهم إلى مولؾ الحساب، فلم نترن، ولم نبك منهم تحت  لال الطبري:" 

األرض أحدا، ٌمال منه: ما ؼادرت من الموم أحدا، وما أؼدرت منهم أحدا، ومن أؼدرت لول 
 :(ٖ)الراجز

َهْل لِن والعاِرُض ِمنِن عائُِض ... فً َهْجَمٍة ٌُْؽِدُر ِمْنها المابُِض"
(ٗ). 

 [، ثبلثة وجوه:2ٗاهُْم فَلَْم نَُؽاِدْر ِمْنُهْم أََحًدا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َوَحَشْرنَوفً  
، ألنه ماء تخلفه السٌول. وهلا لول «الؽدٌر»أحدها : ٌعنً: فلم نخلؾ منهم أحداً ، ومنه سمً 

 .(٘)ابن لتٌبة
 .(ٙ)الثانً : فلم نستخلؾ منهم أحداً ، لاله الكلبً

 .(2)، لاله مماتلحشرناهفلم ٌبك منهم أحد إال الثالث : معناه: 
 .(1)أحضروا فلم ٌؽب منهم أحد" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 

 المرآن
ٍة بَْل َزَعْمتُْم أَلَّْن نَْجعََل لَكُ  َل َمرَّ ْم َمْوِعًدا }َوعُِرُضوا َعلَى َربَِّن َصفًّا لَمَْد ِجئْتُُمونَا َكَما َخلَْمنَاكُْم أَوَّ

 [2ٗ({ ]الكهؾ : 2ٗ)
 التفسٌر:
جمًٌعا على ربن مصَطفٌِّن ال ٌُحجب منهم أحد، لمد بعثناكم، وجئتم إلٌنا فرادى ال مال وعُِرضوا 

معكم وال ولد، كما خلمناكم أول مرة، بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعًدا نبعثكم فٌه، ونجازٌكم 
 على أعمالكم.
جمٌعًا على [، أي:" وعُِرضوا 1ٗلوله تعالى:}َوعُِرُضوا َعلَى َربَِّن َصفًّا{ ]الكهؾ :  

ربن مصَطفٌِّن ال ٌُحجب منهم أحد"
(5). 

 .(ٓٔ)ٌمول عّز لكره: وعُرض الخلك على ربن ٌا دمحم صفا" لال الطبري:" 

                                                             

 .2ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 لٌل ٌا*  وهو لبلهما، والثالث( عرض: اللسان) أوردها أبٌات ثبلثة من الرجز، مشطور من بٌتان هلان(ٖ)

 * الوامض البرٌك أسمان
 مئة فً رؼبة لن هل: فمال تنكحه، أن فً ورؼبها نفسها، إلى خطبها امرأة ٌخاطب لاله الفمعسً دمحم ألبً وهً
 وتؤخٌر، تمدٌم وفٌه: لال. مهرا لها ٌجعلها زدت، ما إلى األربعون، أولها الهجمة ألن للن من أكثر أو اإلبل من

 سولها، على ٌمدر ال ألنه ٌبمى، أي ٌسولها، اللي لابضها منها ٌسئر أكثر، أو اإلبل من مئة فً لن هل والمعنى
 بضعن بدل معطً أي بضعن بلل المعطً أي عائض، منن والعارض لال ثم. علٌه تفرق ألنها ولوتها، لكثرتها
 اعتضت إلا: أعاض عضت وٌمال. منن عرض لما كفاء ٌكون بالتزوٌج، منن عوضا آخل أي عائض، عرضا
: دفعت أي: عوضا عوضت إلا( : الماضً عٌن بضم) أعوض وعضت( الماضً فً العٌن بكسر) عوضا،
 ؼادرت لولهم من ٌترن، أراد":  ٌؽدر"  روى ومن( . بالضم) عضت من ال( بالكسر) عضت من عائض فموله
 الهبة: تمول كما عوض، منن والعوض أي":  عائض منن والعائض: " شعره فً واللي: بري ابن لال. الشًء
 ." ٌؽدر"  موضع فً ٌبمى، أي"  ٌسئر"  الرجز لهلا اللسان رواٌة فً: للت - اهـ. مولع لها أي هبة، منن
 .2ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (٘)
 .ٕٖٔ/ٖانظر النكت والعٌون: (ٙ)
 .11٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .15ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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 .(ٔ)صفوفا" لال ٌحٌى بن سبلم:أي:" 
 .(ٕ)ولال السدي: "}صفا{، ٌعنً: جمٌعا" 
منهم. ال  لال الزجاج:" معناه: أنهم كلهم ظاهرون هلل، ترى جماعتهم كما ٌرى كل واحد 

 .(ٖ)ٌحجب واحد واحدا"
 .(ٗ)«أهل الجنة عشرون ومائة صؾ أنتم منها ثمانون صفا»وفً الحدٌث:  
أهل الجنة عشرون ومائة صؾ ثمانون منها من هله األمة وأربعون من »وفً رواٌة:  
 .(٘)«سائر األمم
وأنتم  أهل الجنة مائة وعشرون صفا أنتم ثمانون صفا والناس سائر للن»وفً رواٌة:  

 .(ٙ)«وفاء سبعٌن أمة أنتم خٌرها وأكرمها على هللا
ٍة{ ]الكهؾ :   َل َمرَّ [، أي:" لمد بعثناكم، وجئتم 1ٗلوله تعالى:}لَمَْد ِجئْتُُموَنا َكَما َخلَْمَناكُْم أَوَّ

 .(2)إلٌنا فرادى ال مال معكم وال ولد، كما خلمناكم أول مرة"
هم إل عُرضوا على هللا: لمد جئتمونا أٌها الناس ٌمول عّز لكره: ٌمال ل لال الطبري:" 

ل مرة" أحٌاء كهٌئتكهم حٌن خلمناكم أوَّ
(1). 

 .(5)لال الزجاج:" أي: بعثناكم كما خلمناكم" 
ٌا أٌها الناس إنكم محشورون إلى هللا حفاة عراة ؼرال }كما بدأنا أول » وفً الحدٌث: 
لمٌامة إبراهٌم أال وإنه ٌجاء برجال من أمتى ، أال وإن أول الخبلئك ٌكسى ٌوم ا(ٓٔ)خلك نعٌده{

فٌإخل بهم لات الشمال فؤلول ٌا رب أصحابى فٌمال إنن ال تدرى ما أحدثوا بعدن فؤلول كما لال 
، فٌمال (ٔٔ)العبد الصالح }كنت علٌهم شهٌدا ما دمت فٌهم فلما توفٌتنى كنت أنت الرلٌب علٌهم{

 .(ٕٔ)«نل فارلتهمإن هإالء لم ٌزالوا مرتدٌن على أعمابهم م

                                                             

 .15ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .15ٔ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (ٕ)
 .5ٖٕ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
( . وأخرجه 51ٖٓٔ، رلم 1ٗٔ/ٓٔ( ، والطبرانى )2ٕ٘، رلم ٘٘ٔ/ٔحدٌث ابن مسعود: أخرجه الحاكم )(ٗ)

( : ٖٓٗ/ٓٔ( لال الهٌثمى )1ٖ٘٘، رلم ٕٔٗ/5( ، وأبو ٌعلى )1ٕٖٗ، رلم ٖ٘ٗ/ٔوأخرجه أٌضا: أحمد )
 .رجالهم رجال الصحٌح ؼٌر الحارث بن حصٌرة ولد وثك

ضا: فى األوسط ( . وأخرجه أٌٖٓٗ/ٓٔحدٌث أبى موسى: أخرجه الطبرانى فى الكبٌر كما فى مجمع الزوائد )
 ( : فٌه سوٌد بن عبد العزٌز، وهو ضعٌؾ جدا.ٖٓٗ/ٓٔ( لال الهٌثمى )ٖٔٓٔ، رلم 22/ٕ)
( ولال: حسن. وابن ٕٙٗ٘، رلم 1ٖٙ/ٗ( ، والترملى )55ٕٕٓ، رلم 2ٖٗ/٘حدٌث برٌدة: أخرجه أحمد )(٘)

( 2ٗ٘5رلم ، 51ٗ/ٙٔ( ، وابن حبان )1ٖٕ٘، رلم ٖٗٗ/ٕ( ، والدارمى )15ٕٗ، رلم ٖٗٗٔ/ٕوابن ماجه )
 ، والحاكم

 .( ولال: صحٌح على شرط مسلم2ٖٕ، رلم ٘٘ٔ/ٔ)
( : فٌه خالد بن ٌزٌد ٖٓٗ/ٓٔ( لال الهٌثمى )1ٕٙٓٔرلم  12ٕ/ٓٔحدٌث ابن عباس: أخرجه الطبرانى )
 الدمشمى، وهو ضعٌؾ، ولد وثك.

د األعلى بن أبى ( لال الهٌثمى: فٌه عب2ٓ/ٓٔحدٌث أبى موسى: أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد )
 المساور، وهو مترون.

( : فٌه حماد بن عٌسى الجهنى وهو ٖٓٗ/ٓٔ( لال الهٌثمى )ٕٔٓٔ، رلم 5ٔٗ/5ٔأخرجه الطبرانى )(ٙ)
 .ضعٌؾ
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٖٕ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .[ٗٓٔ]األنبٌاء: (ٓٔ)
 .[2ٔٔ]المائدة: (ٔٔ)
، رلم 5ٔٙٔ/ٗ( ، والبخارى )1ٕٕٔ، رلم ٖٕ٘/ٔ( ، وأحمد )1ٖٕٙ، رلم ٖٖٗالطٌالسى )ص أخرجه (ٕٔ)

( ولال: حسن صحٌح. والنسائى 2ٖٙٔ، رلم ٕٖٔ/٘( ، والترملى )1ٕٙٓ، رلم 5ٕٗٔ/ٗ( ، مسلم )5ٖٗٗ
 ( .12ٕٓ، رلم 2ٔٔ/ٗ)

 .ومن ؼرٌب الحدٌث: "ؼرال": جمع أؼرل وهو اللى لم ٌختن
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ٌبعث الناس ٌوم المٌامة حفاة عراة ؼرال، لالت  »رضً هللا عنها:-وفً حدٌث عائشة 
 .(ٕ)«(ٔ)عائشة: فكٌؾ بالعورات؟، لال: }لكل امرئ منهم ٌومئل شؤن ٌؽنٌه{

ٌبعث الناس ٌوم المٌامة فؤكون أنا وأمتى على تل وٌكسونى ربى حلة »وفً الحدٌث:  
 .(ٖ)«فؤلول ما شاء هللا أن ألول فللن الممام المحمودخضراء ثم ٌإلن لى 

[، أي:" بل ظننتم أن لن 1ٗلوله تعالى:}بَْل َزَعْمتُْم أَلَّْن نَْجعََل لَكُْم َمْوِعًدا{ ]الكهؾ :  
 .(ٗ)نجعل لكم موعًدا نبعثكم فٌه، ونجازٌكم على أعمالكم"

هلا الكبلم خرج مخرج الخبر عن خطاب هللا به الجمٌع، والمراد منه  لال الطبري:" 
الخصوص، وللن أنه لد ٌرد المٌامة خلك من األنبٌاء والرسل، والمإمنٌن باهلل ورسله وبالبعث، 
ومعلوم أنه ال ٌمال ٌومئل لمن وردها من أهل التصدٌك بوعد هللا فً الدنٌا، وأهل الٌمٌن فٌها 

عمتم أن لن نجعل لكم البعث بعد الممات، والحشر إلى المٌامة موعدا، وأن بمٌام الساعة، بل ز
 .(٘)للن إنما ٌمال لمن كان فً الدنٌا مكلّبا بالبعث ولٌام الساعة"

 
 المرآن

ٌْلَتَنَا َماِل َهذَا اْلِكتَ  ا فٌِِه َوٌَمُولُوَن ٌَا َو اِب اَل ٌُؽَاِدُر }َوُوِضَع اْلِكتَاُب فَتََرى اْلُمْجِرِمٌَن ُمْشِفِمٌَن ِممَّ
({ ]الكهؾ : 2َٗصِؽٌَرةً َواَل َكبٌَِرةً إاِلَّ أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َواَل ٌَْظِلُم َربَُّن أََحًدا )

ٗ2] 
 التفسٌر:

وُوِضع كتاب أعمال كل واحد فً ٌمٌنه أو فً شماله، فتبصر العصاة خائفٌن مما فٌه بسبب ما 
وٌمولون حٌن ٌعاٌنونه: ٌا هبلكنا! ما لهلا الكتاب لم ٌترن صؽٌرة ِمن  لدموه من جرائمهم،

أفعالنا وال كبٌرة إال أثبتها؟! ووجدوا كل ما عملوه فً الدنٌا حاضًرا مثبتًا. وال ٌظلم ربن أحًدا 

 مثمال لرة، فبل ٌُنمَص طائع من ثوابه، وال ٌُزاد عاص فً عمابه.
[، أي:" وُوِضع كتاب أعمال كل واحد فً 5ٗ]الكهؾ : لوله تعالى:}َوُوِضَع اْلِكتَاُب{  

 .(ٙ)ٌمٌنه أو فً شماله"
ٌمول عّز لكره: ووضع هللا ٌومئل كتاب أعمال عباده فً أٌدٌهم، فؤخل  لال الطبري:" 

 .(2)واحد بٌمٌنه وأخل واحد بشماله"
 .(1)وضع كتاب كل امرئ بٌمٌنه أو شماله" -وهللا أعلم  -معناه  لال الزجاج:" 
 .(5)للجنس، وهو صحؾ األعمال"«: الكتاب» لال الزمخشري:" 
 [، وجهان:5ٗلوله تعالى:}َوُوِضَع اْلِكتَاُب{ ]الكهؾ : وفً  

 .(ٓٔ)أحدهما : أنها كتب األعمال فً أٌدي العباد ، لاله مماتل
 .(ٔٔ)ما كانت تكتب علٌهم المبلئكة فً الدنٌا من أعمالهم" لال ٌحٌى بن سبلم:" 

                                                             

 .[2ٖ]عبس: (ٔ)
، رلم 15/ٙ( ولال: صحٌح على شرط مسلم. وأخرجه أٌضا: أحمد )1ٙ1ٗ، رلم 1ٓٙ/ٗأخرجه الحاكم )(ٕ)

 .(1ٖٕٓ، رلم ٗٔٔ/ٗ( ، والنسائى )ٕٖٕٙٗ
، 5/2ٕٔ( : رجاله رجال الصحٌح. والطبرانى )ٔ٘/2( لال الهٌثمى )1ٕٔ٘ٔرلم  ٙ٘ٗ/ٖأخرجه أحمد )(ٖ)
 .ح على شرط الشٌخٌن( ولال: صح1ٌٖٖٖ، رلم 5ٖ٘/ٕ( والحاكم )ٕٗٔرلم 
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٖٕ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .2ٕٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .15٘/ٕانظر تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
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، ألنهم ٌحاسبون على أعمالهم «الكتاب»بـ« الحساب»ه وضع الحساب، فعبر عن الثانً : أن
 .(ٔ)المكتوبة. لاله الكلبً

ا فٌِِه{ ]الكهؾ :   [، أي:" فتبصر العصاة 5ٗلوله تعالى:}فَتََرى اْلُمْجِرِمٌَن ُمْشِفِمٌَن ِممَّ
 .(ٕ)خائفٌن مما فٌه بسبب ما لدموه من جرائمهم"

 .(ٖ)المشركٌن، خائفٌن" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
ٌمول عّز لكره: فترى المجرمٌن المشركٌن باهلل مشفمٌن، ٌمول: خائفٌن  لال الطبري:" 

 .(ٗ)وجلٌن مما فٌه مكتوب من أعمالهم السٌئة التً عملوها فً الدنٌا أن ٌإاخلوا بها"
ٌْلَتَنَا َماِل َهلَا اْلِكتَاِب اَل ٌُؽَا  ٌَمُولُوَن ٌَا َو ِدُر َصِؽٌَرةً َواَل َكبٌَِرةً إِالَّ أَْحَصاَها{ لوله تعالى:}َو
[، أي:" وٌمولون حٌن ٌعاٌنونه: ٌا هبلكنا! ما لهلا الكتاب لم ٌترن صؽٌرة ِمن 5ٗ]الكهؾ : 

 .(٘)أفعالنا وال كبٌرة إال أثبتها؟!"
ٌعنً: أنهم ٌمولون إلا لرءوا كتابهم، ورأوا ما لد كُتب علٌهم فٌه من  لال الطبري:" 
لنوبهم وكبائرها، نادوا بالوٌل حٌن أٌمنوا بعلاب هللا، وضجوا مما لد عرفوا من أفعالهم  صؽائر

 .(ٙ)الخبٌثة التً لد أحصاها كتابهم، ولم ٌمدروا أن ٌنكروا صحتها"
 .(2)كل من ولع فً هلكة دعا بالوٌل" لال الزجاج:" 
أحصاها كلها كما ٌعنى: ال ٌترن شٌئا من المعاصً إال أحصاه، أى:  لال الزمخشري:" 

تمول: ما أعطانى للٌبل وال كثٌرا، ألن األشٌاء إما صؽار وإما كبار. وٌجوز أن ٌرٌد: وإما كان 
 .(1)عندهم صؽائر وكبائر. ولٌل: لم ٌجتنبوا الكبائر فكتبت علٌهم الصؽائر وهً المنالشة"

اشتكى الموم كما تسمعون اإلحصاء، ولم ٌشتن أحد ظلما، فنٌاكم  لال لتادة : "
  .(5)والمحمَّرات من اللنوب، فننها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه"

 .(ٓٔ)كان إلا لرأها لال: ضجوا وهللا من الصؽائر لبل الكبائر" لال الفضٌل:"

 :»-ملسو هيلع هللا ىلص-ان على ما ٌتكلم به؟ فمالونظٌر هلا لول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولد سئل: أٌحاسب اإلنس
 .(ٔٔ)«وهل ٌكب الناس فى النار على وجوههم أو على مناخرهم فى النار إال حصائد ألسنتهم

  والحصائد جمع حصٌدة: وهً الكلمة الهٌنة.
 ها هنا وجوه :« الصؽٌرة»وفً معنى

 .(ٖٔ)عبدالرحمن، وأبو دمحم بن (ٕٔ)أحدها : أنه الضحن ، لاله ابن عباس
 .(ٗٔ)التبسم واالستهزاء بالمإمنٌن" وحكً عن الضحان عن ابن عباس، لال:"الكبٌرة:  

  .(٘ٔ)الثانً : أنها المسٌس. لاله سعٌد بن جبٌر
                                                             

 . ٕٖٔ/ٖالنكت والعٌون: :انظر (ٔ)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٔٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .1ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖٕ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .2ٕٙ/ٕالكشاؾ: (1)
 .1ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٕٙ/ٕحكاه عنه الزمخشري فً الكشاؾ: (ٓٔ)
، رلم ٔٔ/٘( ، والترملى )5ٕٕٙٓ، رلم ٖٕٔ/٘( ، وأحمد )ٓٙ٘رلم  ،2ٙأخرجه الطٌالسى )ص (ٔٔ)

( ، ولال: 1ٖٗ٘، رلم 2ٗٗ/ٕ( ، والحاكم )52ٖٖ، رلم ٖٗٔٔ/ٕ( ، ولال: حسن صحٌح. وابن ماجه )ٕٙٔٙ
، رلم ٖٗٔ/ٕٓ( ، والطبرانى )ٕٕ٘ٗ، رلم ٖٔ/ٗصحٌح على شرط الشٌخٌن. والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )

ٕ5ٕ). 
 .1ٖ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖ-1ٖ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .15/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٗٔ)
 .2ٕٙ/ٕحكاه عنه الزمخشري فً الكشاؾ: (٘ٔ)
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 .(ٔ)الثالث: أنها صؽائر اللنوب التً تؽفر باجتناب كبائرها
 ففٌها ألوال: ،«الكبٌرة»وأما 

 . (ٕ)لاله ابن عباسأحدها : أنها المهمهة بالمإمنٌن. 
 .(ٖ)الثانً: أنها الزنا. لاله سعٌد بن جبٌر
 .(ٗ)الثالث: ما جاء النص بتحرٌمه
 .(٘)الرابع : ما لرن بالوعٌد والَحدِّ 

 .(ٙ)الخامس : أن الصؽٌرة الشهوة ، والكبٌرة العمل . أفاده الماوردي
ولد ٌتوهم أن المراد بللن صؽائر اللنوب وكبائرها، ولٌس كللن، إل  لال ابن الجوزي:" 

لٌس الضحن والتبسم، بمجردهما من اللنوب، وإنما المراد أن التبسم من صؽار األفعال، 
والضحن فعل كبٌر، ولد روى الضحان عن ابن عباس، لال: الصؽٌرة: التبسم واالستهزاء 

 .(2)لى هلا ٌكون لنبا من اللنوب لممصود فاعله، ال لنفسه"بالمإمنٌن، والكبٌرة: المهمهة بللن، فع
 .(2)لنفسه"
بمعنى ال ٌترن شٌئا من المعاصً سواء كانت صؽٌرة أو «: اإلحصاء»لال الفخر:"  

كبٌرة إال وهً ملكورة فً هلا الكتاب، ونظٌره لوله تعالى: }وإن علٌكم لحافظٌن كراما كاتبٌن 
ولوله: }إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون{ ]الجاثٌة: [ ٕٔ -ٌٓٔعلمون ما تفعلون{ ]االنفطار: 

ٕ5"](1). 
[، أي:" ووجدوا كل ما عملوه فً 5ٗلوله تعالى:}َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا{ ]الكهؾ :  

 .(5)الدنٌا حاضًرا مثبتًا"
 .(ٓٔ)فً كتبهم" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٔٔ)فً الكتاب مكتوباً" لال الواحدي: " 

[، أي:" وال ٌظلم ربن أحًدا مثمال لرة، 5ٗ:}َواَل ٌَْظِلُم َربَُّن أََحًدا{ ]الكهؾ : لوله تعالى 
 .(ٕٔ)فبل ٌُنمَص طائع من ثوابه، وال ٌُزاد عاص فً عمابه"

 .(ٖٔ)ال ٌعالب أحداً بؽٌر جرم" لال الواحدي: " 
أهل  أي: إنما ٌعالبهم فٌضع العموبة موضعها فً مجازاة اللنوب، وأجمع لال الزجاج:" 
 .(ٗٔ)وضع الشًء فً ؼٌر موضعه"«: الظلم»اللؽة أن 

 [:5ٗ-2ٗفوائد اآلٌات:]
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بعرضها على مسامع المنكرٌن لها. -ٔ
 ٌبعث اإلنسان كما خلمه هللا لٌس معه شًء، حافٌا عارٌا لم ٌمطع منه ؼفلة اللكر. -ٕ

                                                             

 .ٕٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
. ولفظ ابن 15/ٖ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر:2ٕٙ/ٕحكاه عنه الزمخشري فً الكشاؾ: (ٕ)

 الجوزي:"بالمإمنٌن".
 .2ٕٙ/ٕحكاه عنه الزمخشري فً الكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .15/ٖزاد المسٌر: (2)
 .2ٓٗ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (1)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٔٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٗٙٙالوجٌز: (ٔٔ)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٗٙٙالوجٌز: (ٖٔ)
 .5ٖٕ/ٖمعانً المرآن: (ٗٔ)
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فً اآلخرة تحمٌما للعدالة  تمرٌر عمٌدة كتب األعمال فً الدنٌا وإعطائها أصحابها -ٖ
 اإللهٌة.

 نفً الظلم عن هللا تعالى وهو ؼٌر جائز علٌه لؽناه المطلك وعدم حاجته إلى شًء. -ٗ
 

 المرآن
ذُونَهُ  أَفَتَتَّخِ }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك َعْن أَْمِر َربِّهِ 

ٌَّتَهُ أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونًِ َوهُْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََداًل )  [ٓ٘({ ]الكهؾ : َٓ٘وذُّرِ

 التفسٌر:
والكر حٌن أمرنا المبلئكة بالسجود آلدم، تحٌة له ال عبادة، وأمرنا إبلٌس بما أُِمروا به، فسجد 

الجن خرج عن طاعة ربه، ولم ٌسجد ِكبًرا وحسًدا.  المبلئكة جمٌعًا، لكن إبلٌس اللي كان من
ولرٌته أعوانًا لكم تطٌعونهم وتتركون طاعتً، وهم ألد أعدائكم؟ لَبَُحْت  -أٌها الناس-أفتجعلونه 

 طاعة الظالمٌن للشٌطان بدال عن طاعة الرحمن.
[، أي:" والكر حٌن أمرنا ٓ٘لوله تعالى:}َوإِْل لُْلنَا ِلْلَمبَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم{ ]الكهؾ :  

 .(ٔ)المبلئكة بالسجود آلدم، تحٌة له ال عبادة، وأمرنا إبلٌس بما أُِمروا به"
 : (ٕ)فً كبلم العرب: التللل والخضوع، لال الشاعر« السجود»و 

 ٌجمع تضل البلك فً حجراته         ترى األكم فٌها سجدا للحوافر
للحوافر لمهر الحوافر إٌاها وأنها ال تمتنع علٌها. األكم : الجبال الصؽار، جعلها سجدا 

 . (ٖ)وعٌن ساجدة، أي: فاترة عن النظر، وؼاٌته وضع الوجه باألرض
[، لال: "فكانت الطاعة هلل ، ٖٖعن لتادة ، لوله : }وإْل للنا للمبلئكة اسجدوا آلدم{]البمرة:

 .(ٗ)والسجدة آلدم ، أكرم هللا آدم أن أْسَجد له مبلئكته"

، وإنما سمً إبلٌس حٌن «الحارث»عن السُّّدّي ، لال : كان اسم إبلٌس  ج الطبري "أخر
 .(٘)أبلس متحًٌِّرا"
ولال ابن عباس:" إبلٌس ، أبلسه هللا من الخٌر كله ، وجعله شٌطانًا رجًٌما عموبة  
 .(ٙ)لمعصٌته"
[، أي:" َٓ٘عْن أَْمِر َربِِّه{ ]الكهؾ :  لوله تعالى:}فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسكَ  

 .(2)فسجد جمٌع المبلئكة لكن إبلٌس اللي هو من الجن خرج عن طاعة ربه"
 :(1)جار عنه وكفر به، ولال رإبة« : فَفََسَك َعْن أَْمِر َربِّهِ » لال أبو عبٌدة:" 

 .(5)ٌهوٌن فى نجد وؼورا ؼائرا ... فواسما عن لصدها جوائرا"
[، ٓ٘تعالى:}فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك َعْن أَْمِر َربِِّه{ ]الكهؾ : وفً لوله  

 ثبلثة ألوال:
، وسعد بن (ٓٔ)الحسن البصريأحدها : أنه كان من الجن على ما لكره هللا تعالى. لاله 

  .(ٕ)وابن زٌد (ٔ)َشهر بن َحْوشب، و(ٔٔ)مسعود

                                                             

 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 ( البٌت ورد فً اللسان: مادة )س ج د(.ٕ)
 .5ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٕٔ٘/ٔ(:ص2ٓ2( تفسٌر الطبري)ٗ)
 55/ٔ(:ص2ٓٗ(تفسٌر الطبري)٘)
 55/ٔ(:ص2ٖٓ(تفسٌر الطبري)ٙ)
 .21ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 اللسان فى فمط الثانً والشطر والتاج ٓٔٔ الكشاؾ وشواهد 1٘ٔ/ ٘ٔ والطبري 5ٓٔ دٌوانه ملحك(1)
 .(فسك)
 .ٙٓٗ/ٔمجاز المرآن: (5)

 .ٙٓ٘/ٔ(:ص52ٙ(، و)5ٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٓ٘/ٔ(:ص55ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
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 .(ٖ)"اآلٌة صرٌحة فً أن إبلٌس من الجن ال من المبلئكة لال الصابونً:" 
 .(ٗ)إبلٌس أبو الجن، كما آدم أبو اإلنس" لال ابن زٌد:" 

ما كان إبلٌُس من المبلئكة طرفةَ عٌن لّط، وإنه ألصل الجّن، كما أن آدم  لال الحسن:"
 .(٘)أصل اإلنس"

 .(ٙ)من الجن{، ألجؤه إلى نسبه"كان الحسن ٌمول فً لوله:"}إال إبلٌس كاَن لال لتادة :"
وروي عن سعد بن مسعود، لال: "كانت المبلئكة تماتل الجّن، فسُبًِ إبلٌس وكان 
صؽًٌرا، فكان مع المبلئكة فتعبَّد معها، فلما أِمروا بالسجود آلدم سجدوا. فؤبى إبلٌس. فلللن لال 

 .(2)هللا:}إال إبلٌس كان من الجن{"
 ن أن ٌكون من المبلئكة ألمرٌن :ومنع لائل هلا المول بعد لل

ٌَّتَهُ أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِنً أحدهما : أن له لرٌة ، والمبلئكة ال لرٌة لهم، لال تعالى:} أَفَتَتَِّخلُونَهُ َولُّرِ
{ ]الكهؾ :   [.َٓ٘وهُْم لَكُْم َعُدوٌّ

اَل ٌَْعُصوَن  الى:الثانً : أن المبلئكة رسل هللا سبحانه وال ٌجوز علٌهم العصٌان والكفر، لال تع
ٌَْفعَلُوَن َما ٌُْإَمُروَن{ ]التحرٌم :  َ َما أََمَرهُْم َو َ َما أََمَرهُْم َوٌَْفعَلُوَن َما ٌُْإَمُروَن{ َّٙللاَّ [ اَل ٌَْعُصوَن َّللاَّ

ِمَن }إِالَّ إِْبِلٌَس أََبى َواْستَْكَبَر َوَكاَن  وأما إبلٌس، فمد عصى وكفر، لال تعالى:[، ٙ]التحرٌم : 
[، ٓ٘}إِالَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك عَْن أَْمِر َربِِّه{ ]الكهؾ :  [، ولوله:ٖٗاْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة : 

 [.2ٗ}إِالَّ إِْبِلٌَس اْستَْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرٌَن{ ]ص :  ولوله:
 وٌضاؾ إلى االدلة السابمة:

لُْلَنا ِلْلَمبَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك َعْن لول هللا تعالى: }َوإِْل  -أوال:
ٌَّتَهُ أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِنً َوهُْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََداًل{ [، ٓ٘]الكهؾ :  أَْمِر َربِِّه أَفَتَتَِّخلُونَهُ َولُّرِ

ن سبب فسمه كونه من الجن،أي أنه من عنصر أو من جنس آخر ؼٌر المبلئكة، أما فبٌن  هللا أ

االستثناء فً لوله تعلى:) فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس(، فننه استثناء منمطع أي أن )إال( هنا بمعنى )لكن(، 
 - ٕٗ({ ]النبؤ : ٕ٘ا َوَؼسَّالًا )( إِالَّ َحِمٌمً ٕٗ}اَل ٌَلُولُوَن فٌَِها بَْرًدا َواَل َشَرابًا ) وهو كموله تعالى:

[، هلا االستثناء منمطع ألن الحمٌم والؽساق لٌس من البرد والشراب والمعنى: لكن ٌطعمون ٕ٘
 الحمٌم والؽساق.

}لَاَل َما َمنَعََن أاَلَّ تَْسُجَد إِْل  : أن إبلٌس مخلوق من نار كما لال تعالى حاكٌا عن إبلٌس: -ثانٌا:
ٌٌْر ِمْنهُ َخلَْمتَنًِ ِمْن نَاٍر َوَخلَْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن{ ]األعراؾ : أََمْرتَُن لَاَل أَ  [، والمبلئكة مخلولة ٕٔنَا َخ

من نور لما فً صحٌح مسلم عن عائشة رضً هللا عنها أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:" خلمت المبلئكة من 
ل ملسو هيلع هللا ىلص بٌن خلك المبلئكة . ففرق الرسو(1)نور وخلك الجن من نار وخلك آدم مما ُوصؾ لكم"

 وخلك الجن.
أن الجن اللٌن هم لرٌة إبلٌس، لهم شهوة للطعام والشراب وؼٌره، ولٌس للمبلئكة شهوة  -ثالثا:

 : دل على للن عدة نصوص منها

                                                                                                                                                                               

 .2ٓ٘-ٙٓ٘/ٔ(:ص51ٙالطبري)( أنظر: تفسٌر ٔ)
 .1ٓ٘/ٔ(:ص2ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .21ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٓ٘/ٔ(:ص2ٓٔاخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٙٓ٘/ٔ(:ص5ٙٙأخرجه الطبري) (٘)
 .ٙٓ٘/ٔ(:ص52ٙأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٓ٘/ٔ(:ص55ٙأخرجه الطبري) (2)

 (.٘٘ٔٙ(، وابن حبان )ٖ٘ٔ/ ٙ(، وأحمد )55ٕٙ(مسلم )1)
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علٌه ٌمع ـ أن الجن سؤلوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لما اجتمعو به عن طعامهم فمال: "كل عظم لكر اسم هللا 
فً أٌدٌكم أوفر ماٌكون لحما، وكل بعرة علؾ لدوابكم..فبلتستنجو بهما فننهما طعام إخوانكم 

 .(ٔ)الجن "
 . (ٕ)وفً الحدٌث: "فنن الشٌطان ٌؤكل بشماله وٌشرب بشماله"

لال الحسن : ما كان إبلٌس من المبلئكة طرفة عٌن لط ، وإنه ألصل الجن كما أن آدم 
 أصل اإلنس .

فلما عصى هللا تعالى أخرجه من صؾ المبلئكة. وهلا لول المول الثانً : أنه كان من المبلئكة، 
 .(ٙ)، ودمحم بن إسحاق(٘)، ولتادة(ٗ)-فً رواٌة عنه-، وابن عباس(ٖ)ابن مسعود
لال ابن عباس:" إن من المبلئكة لبٌلةً من الجن، وكان إبلٌس منها، وكان ٌسوس ما بٌن و

 . (2)السماء واألرض"
لال ابن عباس:" لو لم ٌكن من المبلئكة لم ٌُإمر بالسجود، وكان على ِخزانة سماء الدنٌا، 

 .(1)لال: وكان لتادة ٌمول: َجنَّ عن طاعة ربه"
 تنوعت إجابات العلماء عن هلا الدلٌل:ولد 

فمال ابن تٌمٌة عن إبلٌس : " كان منهم ]أي من المبلئكة[ باعتبار صورته ولٌس منهم 
 .(5)" ار أصلهباعتب

ولال ابن كثٌر: "وللن أنه ]أي إبلٌس[ كان لد توّسم بؤفعال المبلئكة وتشبه بهم وتعبد 
 . (ٓٔ)وتنسن فلهلا دخل فً خطابهم، وعصى بالمخالفة"

[، على ٓ٘}َكاَن ِمَن اْلِجن{ ]الكهؾ :  ومن لالوا بهلا اختلفوا فً معنى لوله تعالى:
 ألوال:

 .(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ). لاله ابن عباس«الجن»أحدها : أنه كان من أفضل صنؾ من المبلئكة ٌمال لهم 

 .(ٖٔ)إن إبلٌس كان من أشراؾ المبلئكة وأكرمهم لبٌلة" لال ابن عباس:"
إن مَن المبلئكة لبٌبل ٌمال لهم: الجن، فكان إبلٌس منهم، وكان إبلٌس  ولال ابن عباس:"

 .(ٗٔ)"ٌسوس ما بٌن السماء واألرض، فعَصى، فمسخه هللا شٌطانًا رجٌما

                                                             

( من  5ٓٔ - 1ٓٔ/ٔ( والبٌهمً )  1ٕوابن خزٌمة فً " صحٌحه " ) رلم  ( ٖٙ/ٕ ) مسلم (أخرجهٔ)
سؤلت علممة : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول  : طرٌك عبد األعلى بن عبد األعلى عن داود عن عامر لال

: هل شهد أحد منكم مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌلة الجن هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌلة الجن ؟ لال فمال علممة : أنا سؤلت ابن مسعود فملت 
 ؟ لال : ال، ولكنا كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لات لٌلة ففمدناه، فالتمسناه فً األودٌة والشعاب، فملنا : استطٌر أواؼتٌل،

(، لال : فملنا : ٌا رسول هللا فمدنان  لال : فبتنا بشر لٌلة بات بها لوم، فلما أصبحنا إلا هو جاء من لبل ) حراء
فطلبنان فلم نجدن، فبتنا بشر لٌلة بات بها لوم، فمال : أتانً داعً الجن فلهبت معه، فمرأت علٌهم المرآن، لال : 

جوا بهما، وسؤلوه الزاد، فمال : فلكره، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : فبل تستن .فانطلك بنا فؤرانا آثارهم وآثار نٌرانهم
.) وضعفه األلبانً: سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة وأثرها السٌئ فً " فننهما طعام إخوانكم من الجن

 (.ٖٖٔ/  ٖاألمة " )
 .ٕٕٓٓ(رواه مسلم برلم ٕ)
 .ٖٓ٘/ٔ(:ص11ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٗ/ٔ(:صٖٔٙ، وابن أبً حاتم)ٕٓ٘/ٔ(:ص1ٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٗٓ٘/ٔ(:ص5ٖٙأنظر: تفسٌر الطبري)( ٘)
 .٘ٓ٘/ٔ(:ص5٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٗٓ٘/ٔ(:5ٓٙأخرجه الطبري) (2)
 .٘ٓ٘/ٔ(:ص5ٖٙاخرجه الطبري) (1)

 .ٖٙٗ/ٗ( مجموع الفتاوى: 5)
 .2ٙٔ/٘( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .ٗٓ٘/ٔ(:5ٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .٘ٓ٘-ٗٓ٘/ٔ(:ص5ٗٙ(، )5ٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٗٓ٘/ٔ(:5ٔٙأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٓ٘/ٔ(:ص2ٓٓاخرجه الطبري) (ٗٔ)
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الثانً : أنه كان من المبلئكة من خزان الجنة ومدبر أمر السماء الدنٌا فلللن لٌل :}من الجن{ 
، وسعٌد بن (ٔ)لا مروي عن ابن عباس أٌضالخزانة الجنة ، كما ٌمال مكً وبصري. وه

 .(ٖ)، وسعٌد بن المسٌب(ٕ)جبٌر
 .(ٗ)كان إبلٌس رئٌس مبلئكة سماء الدنٌا" لال سعٌد بن المسٌب:" 
{، لال: من الجنانٌن اللٌن ٌعملون فً الجنان" عن سعٌد بن جبٌر:"  }َكاَن ِمَن اْلِجّنِ

(٘). 
 .(ٙ)لجنان": كان خازن الجنان فسمً با لال ابن عباس:" 
 .(2)كان إبلٌس من خّزان الجنة، وكان ٌدبر أمر سماء الدنٌا" لال ابن عباس:" 
{: عن ابن عباس:  إنما ٌسمى بالجنان أنه كان خازنًا علٌها، كما ٌمال "}َكاَن ِمَن اْلِجّنِ

ًّ وبصرّي" ًّ وكوف للرجل مكً ومَدن
(1). 

ٍ من أحٌاء المبلئكة ٌمال لهم"الِحّن"، ُخلموا من نار  »لال ابن عباس:  ًّ كان إبلٌس من َح
ان الجنة. لال:  السَُّموم من بٌن المبلئكة، لال: وكان اسمه الحارث، لال: وكان خازنًا من ُخزَّ
. لال: وخلمت الجّن اللٌن لكروا فً المرآن من  ًّ وُخلمت المبلئكة كلهم من نور ؼٌر هلا الح

وهو لسان النار اللي ٌكون فً طرفها إلا ألهبت. لال: وُخلك اإلنسان من طٌن.  - مارج من نار
. فؤفسدوا فٌها وسفكوا الدماء ولتل بعضهم بعًضا. لال: فبعث هللا  فؤّول من سكن األرَض الجنُّ

فمتلهم إبلٌس ومن  -« الِحن»وهم هلا الحً اللٌن ٌمال لهم -إلٌهم إبلٌس فً جند من المبلئكة 
ى ألحمهم بجزائر البحور وأطراؾ الجبال. فلما فعل إبلٌس للن اؼتّر فً نفسه. ولال:"لد معه حت

صنعُت شٌئًا لم ٌصنعه أحد"! لال: فاطَّلع هللا على للن من للبه، ولم تطلع علٌه المبلئكة اللٌن 
جٌبٌن كانوا معه. فمال هللا للمبلئكة اللٌن معه:"إنً جاعٌل فً األرض خلٌفة". فمالت المبلئكة م

أفسدت الجن وسفكت الدماء، وإنما بُعثنا علٌهم  له:"أتجعُل فٌها من ٌُفسد فٌها وٌَسِفن الدماء"، كما
لللن. فمال:"إنً أعلم ما ال تعلمون"، ٌمول: إنً لد اطلعُت من للب إبلٌس على ما لم تطلعوا 

 -من طٌن الزب علٌه، من كبره واؼتراره. لال: ثم أمر بتُربة آدم فُرفعت، فخلك هللا آدم 
ُمْنتِن. لال: وإنما كان حمؤ مسنوًنا بعد التراب. لال:  -والبلزُب: اللِزُج الصُّلب، من حمؤ مسنون 

فخلك منه آدم بٌده، لال فمكث أربعٌن لٌلة جسًدا ملمًى. فكان إبلٌس ٌؤتٌه فٌضربه برجله 
اِر{ ]سورة الرحمن: لال: فهو لول هللا: }ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَ  -أي فٌصّوت-فٌَُصلِصل  [ . ٗٔخَّ

. لال: ثم ٌَدخل فً فٌه وٌخرج من ُدبُره، وٌدخل  (5)ٌمول: كالشًء المنفوخ اللي لٌس بُمْصمت
ولشًء ما ُخلمت! لئن سُلِّطُت علٌن  -للّصلَصلة-من ُدبُره وٌخرج من فٌه، ثم ٌمول: لست شٌئًا! 

فخ هللا فٌه من روحه، أتت النفخة من لبل ألهلكنن، ولئن سُلِّطَت علً ألعِصٌَنَّن. لال: فلما ن
رأسه، فجعل ال ٌجري شًء منها فً جسده إال َصار لحًما ودًما. فلما انتهت النفخة إلى سُّرته، 
نظر إلى جسده، فؤعجبه ما رأى من حسنه، فلهب لٌنهَض فلم ٌمدْر، فهو لول هللا: }َوَكاَن 

اء. لال: فلما [ لال: ضَ ٔٔاإلْنَساُن َعُجوال{ ]سورة اإلسراء:  اء وال ضرَّ ِجًرا ال َصبَر له على َسرَّ
تمت النفخة فً جسده عطس، فمال:"الحمد هلل رّب العالمٌن" بنلهام من هللا تعالى، فمال هللا له: 
ٌرحُمن هللا ٌا آدم. لال: ثم لال هللا للمبلئكة اللٌن كانوا مع إبلٌس خاصة دون المبلئكة اللٌن فً 

. فسجُدوا كلهم أجمعون إال إبلٌس أبَى واستكبر، ِلما كان حّدث به نفسه السموات: اسجدوا آلدم

                                                             

 .ٖٓ٘/ٔ(:ص15ٙ، و)ٔٗ/1ٔ، وٙ٘ٗ-٘٘ٗ(: صٙٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري:(٘)
 .ٕٗ/1ٔالطبري:أخرجه (ٙ)
 .ٓٗ/1ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٖٓ٘/ٔ(:ص15ٙأخرجه الطبري) (1)
 فمن. له صوت ال صامت فهو المصمت أما صوت، لرع إل جوؾ لي وكل له، جوؾ ال اللي: المصمت(5)

 .أخلوه الصمت
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من كبره واؼتراره. فمال: ال أسُجد له، وأنا خٌر منه وأكبُر سنًّا وألوى َخْلًما، خلمتنً من نار 
أي  -ٌمول: إن النار ألوى من الطٌن. لال: فلما أبَى إبلٌس أن ٌسجد أبلسه هللا-وخلمته من طٌن 

الخٌر كله، وجعله شٌطانًا رجٌما عموبًة لمعصٌته. ثم علم آدم األسماء كلها، وهً هله  آٌسه من
األسماء التً ٌتعارؾ بها الناس: إنسان ودابة وأْرض وسهٌل وبحر وجبل وحمار، وأشباه للن 

ٌعنً المبلئكة اللٌن كانوا مع -من األمم وؼٌرها. ثم عرض هله األسماء على أولئن المبلئكة 
ٌمول: أخبرونً بؤسماء  -ولال لهم: أنبئونً بؤسماء هإالء  -اللٌن خلموا من نار السمومإبلٌس، 

هإالء إن كنتم صادلٌن، إن كنتم تعلمون أنًِّ لَم أجعُل خلٌفة فً األرض. لال: فلما علمت 
به المبلئكة مإاخلةَ هللا علٌهم فٌما تكلموا به من علم الؽٌب، اللي ال ٌعلمه ؼٌُره، اللي لٌس لهم 

تبنا إلٌن، ال علم لنا إال ما  -علم، لالوا: سبحانن، تنزٌها هلل من أن ٌكون أحد ٌعلم الؽٌب ؼٌُره 
ًٌا منهم من علم الؽٌب، إال ما علمتنا كما عّلمت آدم. فمال: ٌا آدم أنبئهم بؤسمائهم   -علمتنا، تبّرِ

إنً أعلم  -أٌها المبلئكة خاصة  -ٌمول: أخبرهم بؤسمائهم. فلما أنبؤهم بؤسمائهم لال: ألم ألل لكم 
وما كنتم  -ٌمول: ما تُظهرون  -ؼٌَب السموات واألرض، وال ٌعلمه ؼٌري، وأعلم ما تبدون 

ٌمول: أعلم السّر كما أعلم العبلنٌة، ٌعنً ما كتم إبلٌس فً نفسه من الكبر  -تكتمون 
 .(ٔ)«واالؼترار

لٌس منهم ، وخلك سائر المبلئكة من نور ، الثالث : أن الجن سبط من المبلئكة خلموا من نار وإب
 .(ٕ)، وسعٌد من جبٌر-فً رواٌة-لاله ابن عباس

 .(ٖ)لاله الحسن : "خلك إبلٌس من نار وإلى النار ٌعود"
كان إبلٌس من حً من أحٌاء المبلئكة ٌمال لهم الجّن، ُخلموا من نار  لال ابن عباس:"

 .(ٗ)السموم من بٌن المبلئكة. لال: وُخلمت الجّن اللٌن لُكروا فً المرآن من مارج من نار"
حكاه  المول الثالث : أن إبلٌس لم ٌكن من اإلنس وال من الجن ، ولكن كان من الجان.

 .(٘)الماوردي
وهو اللي . : أن إبلٌس لم ٌكن من المبلئكة، وهو الصحٌح، لموة أدلته -علموهللا أ-والراجح

 علٌه المحممون من أهل العلم.
 [، وجهان:ٓ٘وفً لوله تعالى:} فَفََسَك َعْن أَْمِر َربِِّه{ ]الكهؾ :  

 .(ٙ)االتساع، ومعناه: اتسع فً محارم هللا تعالى. حكاه الماوردي«: الفسك»أحدهما : أن 
الخروج، أي: خرج عن طاعة ربه ، من لولهم: فسمت الرطبة إلا خرجت « الفسك»أن  الثانً :

ٌِْسمة»من لشرها ، وسمٌت الفؤرة  ، وابن (2)، لخروجها من حجرها. وهلا لول الفراء«فَُو
 .(ٓٔ)، والنحاس(5)، والطبري(1)لتٌبة

 .(ٔٔ)لناس"لخروجها من جحرها على ا« فوٌسمة»وكؤن الفؤرة إنها سمٌت:  لال الفراء:" 
 :(ٕٔ)جار عنه وكفر به، ولال رإبة لال أبو عبٌدة:" 

ٌَْهِوٌَن فً نَْجٍد وَؼْوًرا ؼائَرا ... فََواسما َعْن لَْصِدها َجَوائَرا"
(ٔ). 

                                                             

 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ(:صٙٓٙأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٕٗ/ٔ، والمرطبً فً تفسٌره:ٖٗٔ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت العٌون: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت العٌون:(ٖ)
 .ٓٓٔ/2ٔ، و:ٕٓ٘/ٔ(:ص1٘ٙاخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: النكت العٌون:(٘)
 .ٖٗٔ/ٖانظر النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .1ٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (1)
 .ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٗ٘/ٗانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 اللسان فى فمط الثانً والشطر والتاج ٓٔٔ الكشاؾ وشواهد ،ٕٗ/1ٔ: الطبريتفسٌر و 5ٓٔ دٌوانه ملحك(ٕٔ)
 .(فسك)
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"اإلبل المنعدلة عن لصد نجد، وكللن الفسك فً الدٌن، إنما هو «: الفواسك»ٌعنً: بـ 
 .(ٕ)االنعدال عن المصد، والمٌل عن االستمامة"

{ ]الكهؾ :   ٌَاَء ِمْن ُدونًِ َوهُْم لَُكْم َعُدوٌّ ٌَّتَهُ أَْوِل [، أي:" ٓ٘لوله تعالى:}أَفَتَتَِّخلُونَهُ َولُّرِ
 .(ٖ)ولرٌته أعواًنا لكم تطٌعونهم وتتركون طاعتً، وهم ألد أعدائكم؟" -أٌها الناس-أفتجعلونه 
[، أي:" لَبَُحْت طاعة الظالمٌن للشٌطان ٓ٘لوله تعالى:}بِئَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََداًل{ ]الكهؾ :  

 .(ٗ)بدال عن طاعة الرحمن"
 :(٘)[، وجهان من التفسٌرٓ٘لوله تعالى:}بِئَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََداًل{ ]الكهؾ : وفً  

 أحدهما : بئس ما استبدلوا بطاعة هللا طاعة إبلٌس ، لاله لتادة .
 الثانً : بئس ما استبدلوا بالجنة النار .

 الفوائد:
من فوائد اآلٌة: بٌان فضل آدم على المبلئكة  وجهه أن هللا أمر المبلئكة أن ٌسجدوا له  -ٔ

 تعظٌماً له.
ومنها: أن السجود لؽٌر هللا إلا كان بؤمر هللا فهو عبادة  ألن هلل تعالى أن ٌحكم بما شاء   -ٕ

ء بهله اآلٌة ولللن لما امتنع إبلٌس عن هلا كان من الكافرٌن  ولد استدل بعض العلما
على كفر تارن الصبلة  لال: ألنه إلا كان إبلٌس كفر بترن سجدة واحدة أُمر بها، فكٌؾ 
عن ترن الصبلة كاملة؟! وهلا االستدالل إن استمام فهو هو  وإن لم ٌستمم فمد دلت 
نصوص أخرى من الكتاب، والسنة، وألوال الصحابة على كفر تارن الصبلة كفراً أكبر 

 ملة.مخرجاً عن ال
ومن فوائد اآلٌة: أن إبلٌس . والعٌال باهلل . جمع صفات اللم كلها: اإلباء عن األمر   -ٖ

ٌمتثل أمر  واالستكبار عن الحك، وعلى الخلك  والكفر  إبلٌس استكبر عن الحك  ألنه لم

[   فاستكبر فً نفسه، ٕٔهللا  واستكبر على الخلك  ألنه لال: }أنا خٌر منه{ ]األعراؾ: 
 ه  و"الكبر" بطر الحك، وؼمط الناس.وحمر ؼٌر

 المرآن
({ ٔ٘}َما أَْشَهْدتُُهْم َخْلَك السََّماَواِت َواِْلَْرِض َواَل َخْلَك أَْنفُِسِهْم َوَما كُْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلٌَِّن َعُضًدا )

 [ٔ٘]الكهؾ : 
 التفسٌر:

فؤستعٌن بهم على َخْلَك السموات واألرض،  -اللٌن أطعتموهم-ما أحضرُت إبلٌس ولرٌته 
خلمهما، وال أشهدُت بعضهم على َخْلك بعض، بل تفردُت بخلك جمٌع للن، بؽٌر معٌن وال 
ظهٌر، وما كنت متخل المضلٌِّن من الشٌاطٌن وؼٌرهم أعوانًا. فكٌؾ تصرفون إلٌهم حمً، 

 وتتخلونهم أولٌاء من دونً، وأنا خالك كل شًء؟
[، أي:" ما أحضرُت ٔ٘السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الكهؾ :  لوله تعالى:}َما أَْشَهْدتُُهْم َخْلكَ  

 .(ٙ)َخْلَك السموات واألرض، فؤستعٌن بهم على خلمهما" -اللٌن أطعتموهم-إبلٌس ولرٌته 
 .(2)ٌمول: ما أشهدت الشٌاطٌن اللٌن اتخلتم معً هلا" لال السدي:" 
واألرض{، أي ما أحضرتهم أي: ما أشهدت إبلٌس ولرٌته }َخْلَك السماوات  لال مكً:" 

آ أَْشَهدتُُّهْم َخْلَك السماوات واألرض{: أي لم  للن فاستعٌن بهم على خلمهما.. ولٌل معنى: }مَّ
 .(ٔ)ٌكونوا موجودٌن إل خلمهما"

                                                                                                                                                                               

 .ٙٓٗ/ٔمجاز المرآن: (ٔ)
 .1ٖ٘عرٌب المرآن للسجستانً: (ٕ)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر النكت والعٌون: (٘)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖٕٙ/2(:ص1ٖٕ٘ٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
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وللن أن المشركٌن لالوا: إن المبلئكة بنات هللا  أي: ما أشهدتهم  لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(ٕ)شٌئا من للن"
آ أَْشَهدتُُّهْم{، أي: ما"أحضرناهم، ٌعنً: إبلٌس ولرٌته. ولٌل: الكفار. :"لال البؽوي  }مَّ

 .(ٖ)ولال الكلبً: ٌعنً المبلئكة"
 .(ٗ)، بالنون واأللؾ، على التعظٌم«ما أشهدناهم»ولرأ أبو جعفر:  
 [، أي:" وال أشهدت بعضهم خلك بعض فهمٔ٘لوله تعالى:}َواَل َخْلَك أَْنفُِسِهْم{ ]الكهؾ :  

 .(٘)عبٌد أمثالكم ال ٌملكون شٌئاً"
أي: وال أحضرت بعضاً منهم خلك بعض فؤستعٌن به على للن. بل هو  لال مكً:" 

 .(ٙ)منفرد بخلك جمٌع للن بؽٌر معٌن وال ظهٌر"
 .(2)ٌمول: ما أشهدتهم خلما فؤستعٌن بهم على خلمها وأشاورهم فٌها" لال البؽوي:" 
بعضهم خلك بعض، كموله: }َواَل تَْمتُلُوا أَْنفَُسكُم{ أى: وال أشهدت  لال الزمخشري:" 
 .(1)["5ٕ]النساء : 
[، أي:" وما كنت متخل ٔ٘لوله تعالى:}َوَما ُكْنُت ُمتَِّخلَ اْلُمِضلٌَِّن َعُضًدا{ ]الكهؾ :  

المضلٌِّن من الشٌاطٌن وؼٌرهم أعوانًا. فكٌؾ تصرفون إلٌهم حمً، وتتخلونهم أولٌاء من دونً، 
 .(5)الك كل شًء؟"وأنا خ
أي: وما كنت متخل من ال ٌهدي إلى الحك أعواناً وأنصاراً، وهو من لولهم:  لال مكً:" 

 .(ٓٔ)فبلن ٌعضد فبلناً، إلا نصره وأعانه ولواه"
 .(ٔٔ)أي: الشٌاطٌن اللٌن ٌضلون الناس أنصارا وأعوانا" لال البؽوي:" 
ٌعتضد فٌها وال فً نصرته بالمضلٌن لال الزجاج:" ٌخبر هللا عز وجل بمدرته، وأنه ال  

 .(ٕٔ)التموى وطلب المعونة، ٌمال: اعتضدت بفبلن، معناه استعنت به"«: االعتضاد»و

موضع الضمٌر، لما لهم باإلضبلل، فنلا لم « المضلٌن»وضع  لال الزمخشري:" 
 .(ٖٔ)ٌكونوا عضدا لً فً الخلك، فما لكم تتخلونهم شركاء لً فً العبادة؟"

}وما كنت متخل المضلٌن{، لال: الشٌاطٌن، }عضدا{، لال: وال اتخلتهم عن السدي:" 
 .(ٗٔ)عضدا على شًء عضدونً علٌه فؤعانونً"

 .(٘ٔ)عن لتادة لوله: "}وما كنت متخل المضلٌن عضدا{، لال: أعوانا" 
، بفتح التاء على المخاطبة للنبً علٌه «ومن كنتَ »ولرأ أبو جعفر وعاصم الجحدري:  

"وما صح لن االعتضاد بهم، وما ٌنبؽً ، أو (ٙٔ)ست ٌا دمحم متخلاً المضلٌن أنصاراالسبلم. أي: ل
 .(ٔ)لن أن تعتز بهم"

                                                                                                                                                                               

 .٘ٓٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٕ)
 .1ٓٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .1ٓٔ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .21ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .٘ٓٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٙ)
 .1ٓٔ/٘تفسٌر البؽوي: (2)
 . 2ٕ1/ٕالكشاؾ:(1)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .٘ٓٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٓٔ)
 .1ٓٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .5ٕٗ/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
 . 2ٕ1/ٕالكشاؾ:(ٖٔ)
 .2ٖٕٙ/2(:ص1ٖٕ٘ٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٖٕٙ/2(:ص1ٕ٘ٗٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٙٓٗٗ/ٙانظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٙٔ)
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، بالتنوٌن على األصل. ولرأ «وما كنت متخلا المضلٌن»ولرأ على رضى هللا عنه:  
، بالفتح وسكون «عضدا»، بسكون الضاد، ونمل ضمتها إلى العٌن. ولرئ: «عضدا»الحسن: 
بفتحتٌن: جمع :عاضد، كخادم وخدم، وراصد « عضدا»، بضمتٌن، و«ضداوع»الضاد. 

 .(ٕ)ورصد، من عضده: إلا لواه وأعانه
لال بعض السلؾ : إلا كان لنب المرء من لبل الشهوة فاْرُجه، وإلا  لال الماوردي:" 

ب آدم كان من لبل الكبر فبل تْرجه، ألن إبلٌس كان لنبه من لبل الكبر فلم تمبل توبته، وكان لن
 :(ٖ)من لبل الشهوة فتاب هللا علٌه. ولد أشار بعض الشعراء إلى هلا المعنى فمال

 إلا ما الفتى طاح فً ؼٌّه  ...  فََرّجِ الفتى للتُّمى َرّجه
 .(ٗ)فمد ٌؽلط الركب نهج الط  ...  رٌك ثم ٌعود إلى نهجه"

 
 المرآن

ًَ الَِّذٌَن  ٌْنَُهْم َمْوبِمًا )}َوٌَْوَم ٌَمُوُل نَاُدوا شَُرَكائِ ({ َٕ٘زَعْمتُْم فََدَعْوهُْم فَلَْم ٌَْستَِجٌبُوا لَُهْم َوَجعَْلنَا بَ
 [ٕ٘]الكهؾ : 
 التفسٌر:

والكر لهم إل ٌمول هللا للمشركٌن ٌوم المٌامة: نادوا شركائً اللٌن كنتم تزعمون أنهم شركاء لً 
ثوهم، وجعلنا بٌن العابدٌن والمعبودٌن فً العبادة  لٌنصروكم الٌوم منً، فاستؽاثوا بهم فلم ٌؽٌ

 مهلًكا فً جهنم ٌهلكون فٌه جمًٌعا.
ًَ الَِّلٌَن َزَعْمتُْم{ ]الكهؾ :   [، أي:" والكر لهم إل ٕ٘لوله تعالى:}َوٌَْوَم ٌَمُوُل نَاُدوا ُشَرَكاِئ

لعبادة  ٌمول هللا للمشركٌن ٌوم المٌامة: نادوا شركائً اللٌن كنتم تزعمون أنهم شركاء لً فً ا
 .(٘)لٌنصروكم الٌوم منً"

أي: نمول للمشركٌن نادوا اآللهة واألنداد التً عبدتموها، وجعلتموها شركاء  لال مكً:" 
 .(ٙ)هلل ووعدتم أنفسكم بنصرتها لكم من علاب هللا"

 .(2)إلٌه على زعمهم: توبٌخا لهم وأراد الجن"« الشركاء»إضافة  لال الزمخشري:" 
[، أي:" فاستؽاثوا بهم فلم ٕ٘تعالى:}فََدَعْوهُْم فَلَْم ٌَْستَِجٌبُوا لَُهْم{ ]الكهؾ : لوله  
 .(1)ٌؽٌثوهم"
 .(5)أي: فاستؽاثوا بها ولم تؽثهم" لال مكً:" 
ٌْنَُهْم َمْوبِمًا{ ]الكهؾ :   [، أي:" وجعلنا بٌن العابدٌن والمعبودٌن ٕ٘لوله تعالى:}َوَجعَْلنَا بَ

 .(ٓٔ)هلكون فٌه جمًٌعا"مهلًكا فً جهنم ٌ
ٌعنى: وجعلنا بٌنهم وادٌا من أودٌة جهنم هو مكان الهبلن والعلاب  لال الزمخشري:" 

 .(ٔٔ)الشدٌد مشتركا ٌهلكون فٌه جمٌعا"
نَُهْم َمْوبًِما{ ]الكهؾ : وفً   ٌْ  [، وجوه من التفسٌر:ٕ٘لوله تعالى:}َوَجعَْلَنا بَ

 .(ٕٔ)أحدها : مجلساً ، لاله الربٌع

                                                                                                                                                                               

 . 2ٕ1/ٕالكشاؾ:(ٔ)
 .2ٕ1/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙٓٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٙ)
 .2ٕ1/ٕالكشاؾ: (2)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٙٓٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (5)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕ1/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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ً ، لاله ابن عباس ، وابن (٘)، والفراء(ٗ)، وعرفجة(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)، ولتادة(ٔ)الثانً : مهلكا
 :(2)،  لال الشاعر(ٙ)لتٌبة

 استؽفر هللا أعمالً التً سلفت  ...  من عثرٍة إن تإاخلنً بها أبك
 : (1)أي: أهلن ، ومثله لول زهٌر

 شنعاء موبكومن ٌشتري حسن الثناء بماله  ... ٌصن عرَضه من كل 
 .(5)ٌمال: جعلنا تواصلهم فً الدنٌا مهلكا لهم فً اآلخرة"لال الفراء : 
أي: مهلكا بٌنهم وبٌن آلهتهم فً جهنم. ومنه ٌمال: أوبمته لنوبه. ولوله:  لال ابن لتٌبة:"
 .(ٓٔ)}أو ٌوبمهن بما كسبوا{"
 .(ٔٔ)المهلن"«: الموبك» لال الزجاج:"
الموبك: المهلن، اللي أهلن بعضهم بعضا فٌه، أوبك بعضهم بعضا، ولرأ  لال ابن زٌد:"

 .(ٕٔ):}وجعلنا لمهلكهم موعدا{"
 :(ٗٔ)، وأنشد(ٖٔ)الثالث : موعداً ، لاله أبو عبٌدة

 وحاد شرورى والّستار فلم ٌدع ... تعارا له والوادٌٌن بموبك
 .(٘ٔ)لاله الحسن.  والمعنى: جعل بٌنهم عداوة ٌوم المٌامةالرابع : عداوة ، 

عداوة هً فً شدتها هبلن، كموله: ال ٌكن حبن كلفا، وال لال الزمخشري: معناه:" 
 .(ٙٔ)بؽضن تلفا"

وعمرو ، (1ٔ)عبد هللا بن عمرو، و(2ٔ)الخامس : أنه واد فً جهنم ، لاله أنس بن مالن
 .(ٕٕ)، وٌحٌى بن سبلم(ٕٔ)،  ومماتل(ٕٓ)، ومجاه(5ٔ)البكالً
 .(ٖٕ)واد فً جهنم من لٌح ودم" لال أنس:" 
 .(ٕٗ)"ٌعنً: وادٌا عمٌما فً جهنم لال مماتل:" 

                                                             

 .ٙٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .5ٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖ/ٔٔ، وتفسٌر المرطبً:ٖٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .5ٕٙؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .5ٕ٘/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٙٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٙٓٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .(وبك) والتاج واللسان ،2ٗ/ 1ٔ الطبريتفسٌر فى(ٗٔ)
 .ٙٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2ٕ1/ٕالكشاؾ: (ٙٔ)
 .2ٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٙٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٙٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .2ٗ-ٙٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
 .5ٓ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٕ)
 .2ٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖٕ)
 .5ٓ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٗ)
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واد عمٌك فصل به بٌن أهل الضبللة وأهل الهدى، وأهل الجنة،  لال عمرو البكالً:" 
 .(ٔ)وأهل النار"
اللي لكر هللا، واد فً « الموبك"»عمرو البكالً لال: وفً رواٌة ابن أبً حاتم عن  

 .(ٕ)"عر ٌفرق به ٌوم المٌامة بٌن أهل اإلسبلم، وبٌن من سواهم من الناسالنار بعٌد الم
أنه نهر فً النار ٌسٌل نارا، على حافتٌه حٌات أمثال البؽال الدهم، فنلا ثارت إلٌهم السادس : 

 .(ٖ). لاله عكرمةلتؤخلهم، استؽاثوا بااللتحام فً النار منها
 .(ٗ)حكاه الماوردي عن بعض المتؤخرٌنالسابع: أنه واد ٌفصل بٌن الجنة والنار ، 

وأولى األلوال فً للن بالصواب، المول اللي لكرناه عن ابن عباس،  لال الطبري:" 
ومن وافمه فً تؤوٌل الموبك: أنه المهلن، وللن أن العرب تمول فً كبلمها: لد أوبمت فبلنا: إلا 

 .(٘)ى: ٌهلكهن"أهلكته، ومنه لول هللا عز وجل: }أو ٌوبمهن بما كسبوا{، بمعن
وٌجوز أن ٌرٌد المبلئكة وعزٌرا وعٌسى ومرٌم، وبالموبك: البرزخ  ولال الزمخشري:"

البعٌد، أى: وجعلنا بٌنهم أمدا بعٌدا تهلن فٌه األشواط لفرط بعده، ألنهم فً لعر جهنم وهم فً 
 .(ٙ)أعلى الجنان"
 المرآن

 [ٖ٘({ ]الكهؾ : ُٖ٘مَوالِعُوَها َولَْم ٌَِجُدوا َعْنَها َمْصِرفًا ) }َوَرأَى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر فََظنُّوا أَنَُّهمْ 

 التفسٌر:
وشاهد المجرمون النار، فؤٌمنوا أنهم والعون فٌها ال محالة، ولم ٌجدوا عنها معدال لبلنصراؾ 

 عنها إلى ؼٌرها.
[، أي:" وشاهد ُٖ٘مَوالِعُوَها{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َوَرأَى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر فََظنُّوا أَنَُّهْم  

 .(2)المجرمون النار، فؤٌمنوا أنهم والعون فٌها ال محالة"

 .(1)"ٌعنً: فعلموا أنهم داخلوها لال مماتل:" 
 .(5)عن لتادة لوله: "}فظنوا أنهم موالعوها{، لال: علموا" 
لال: "إن الكافر ٌرى جهنم فٌظن أنها عن أبً سعٌد الخدري، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أنه  

 .(ٓٔ)موالعته من مسٌرة أربعٌن سنة"
[، أي:" ولم ٌجدوا عنها معدال ٖ٘لوله تعالى:}َولَْم ٌَِجُدوا َعْنَها َمْصِرفًا{ ]الكهؾ :  

 .(ٔٔ)لبلنصراؾ عنها إلى ؼٌرها"
 .(ٕٔ)ولم ٌجدوا عن النار التً رأوا معدال ٌعدلون عنها إلٌه" لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)ٌمول: لم ٌمدر أحد من اآللهة أن ٌصرؾ النار عنهم" لال مماتل:" 
ًّ  لال أبو عبٌدة:"   :(ٗٔ)أي: معدال، ولال أبو كبٌر الهلل

 .(ٔ)أزهٌر هل عن شٌبة من مصرؾ ... أم ال خلود لبالل متكلّؾ"

                                                             

 .ٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٖٕٙ/2(:ص1٘1ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٕٙ/2(:ص1٘5ٕٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕ1/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٓ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٖٕٙ/2(:ص1ٕٙٓٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .55ٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٓ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 . 5ٕٔ الكشاؾ وشواهد( صرؾ) واللسان ٓٙٔ/ ٘ٔ والطبري ٗٓٔ/ ٕ الهللٌٌن دٌوان(ٗٔ)
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 [:ٖ٘-ٔ٘فوائد اآلٌات:]
معبود مما عبد من سائر ال ٌستحك العبادة أحد سوى هللا عز وجل ألنه الخالك لكل  -ٔ

 المخلولات.
بٌان خزي المشركٌن ٌوم المٌامة حٌث ٌطلب إلٌهم أن ٌدعوا شركاءهم إلؼاثتهم  -ٕ

 فٌدعونهم فبل ٌستجٌبون لهم.
جمع هللا تعالى المشركٌن وما كانوا ٌعبدون من الشٌاطٌن فً موبك واحد فً جهنم وهو  -ٖ

 وادي من شر أودٌة جهنم وأسوأها.
 

 المرآن
ٍء َجَداًل ) ًْ ْنَساُن أَْكثََر َش ْفنَا فًِ َهذَا اْلمُْرآِن ِللنَّاِس ِمْن كُّلِ َمثٍَل َوَكاَن اإْلِ ({ ]الكهؾ ٗ٘}َولَمَْد َصرَّ

 :٘ٗ] 
 التفسٌر:

عنا فً هلا المرآن للناس أنواًعا كثٌرة من األمثال  لٌتعظوا بها وٌإمنوا. وكان  ولمد وضَّحنا ونوَّ
 لات خصومة وجدال.اإلنسان أكثر المخلو

ْفنَا فًِ َهلَا اْلمُْرآِن ِللنَّاِس ِمْن كُّلِ َمثٍَل{ ]الكهؾ :   [، أي:" ولمد ٗ٘لوله تعالى:}َولَمَْد َصرَّ
عنا فً هلا المرآن للناس أنواًعا كثٌرة من األمثال  لٌتعظوا بها وٌإمنوا" وضَّحنا ونوَّ
(ٕ). 

لال الطبري:" ٌمول عز لكره: ولمد مثلنا فً هلا المرآن للناس من كل مثل، ووعظناهم  
فٌه من كل عظة، واحتججنا علٌهم فٌه بكل حجة لٌتلكروا فٌنٌبوا، وٌعتبروا فٌتعظوا، وٌنزجروا 

 .(ٖ)عما هم علٌه ممٌمون من الشرن باهلل وعبادة األوثان"
المرآن، وجبللته، وعمومه، وأنه صرؾ فٌه ٌخبر هللا تعالى عن عظمة  لال السعدي:"

من كل مثل، أي: من كل طرٌك موصل إلى العلوم النافعة، والسعادة األبدٌة، وكل طرٌك ٌعصم 
من الشر والهبلن، ففٌه أمثال الحبلل والحرام، وجزاء األعمال، والترؼٌب والترهٌب، واألخبار 

، وهلا مما ٌوجب التسلٌم لهلا المرآن وتلمٌه الصادلة النافعة للملوب، اعتمادا، وطمؤنٌنة، ونورا
باالنمٌاد والطاعة، وعدم المنازعة له فً أمر من األمور، ومع للن، كان كثٌر من الناس 

 .(ٗ)ٌجادلون فً الحك بعد ما تبٌن، وٌجادلون بالباطل }لٌدحضوا به الحك{ "
ٍء َجَداًل{ ]ال  ًْ ْنَساُن أَْكثََر َش [، أي:" وكان اإلنسان أكثر ٗ٘كهؾ : لوله تعالى:}َوَكاَن اإْلِ

 .(٘)المخلولات خصومة وجدال"
لال الطبري:" ٌمول: وكان اإلنسان أكثر شًء مراء وخصومة، ال ٌنٌب لحك، وال  

 .(ٙ)ٌنزجر لموعظة"
معناه: كان الكافر، وٌدل علٌه لوله: }َوٌَُجاِدُل الَِّلٌَن َكَفُروا بِاْلَباِطِل  ولال الزجاج:" 
 [.ٙ٘وا بِِه اْلَحك{ ]الكهؾ : ِلٌُْدِحضُ 

 لال الزجاج : فنن لال لائل: وهل ٌجادل ؼٌر اإلنسان؟
فالجواب فً للن أن إبلٌس لد جادل، وأن كل ما ٌعمل من المبلئكة والجن ٌجادل، ولكن 

 .(2)اإلنسان أكثر هله األشٌاء جدل"

                                                                                                                                                                               

 .2ٓٗ/ٔمجاز المرآن: (ٔ)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٓٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٙ/ٖمعانً المرآن: (2)
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دل إن فصلتها لال الزمخشري:" }أكثر شًء جدال{، أكثر األشٌاء التً ٌتؤتى منها الج
واحدا بعد واحد، خصومة ومماراة بالباطل. وانتصاب }جدال{ على التمٌٌز، ٌعنى: أن جدل 

 .(ٔ)اإلنسان أكثر من جدل كل شًء. ونحوه فنلا هو خصٌم مبٌن"
أي: مجادلة ومنازعة فٌه، مع أن للن، ؼٌر الئك بهم، وال عدل منهم،  لال السعدي:"

باهلل، إنما هو الظلم والعناد، ال لمصور فً بٌانه وحجته،  واللي أوجب له للن وعدم اإلٌمان
 .(ٕ)وبرهانه، وإال فلو جاءهم العلاب، وجاءهم ما جاء لبلهم، لم تكن هله حالهم"

الخصومة، خصومة الموم ألنبٌائهم، وردهم علٌهم ما جاءوا «: الجدل» لال ابن زٌد:" 
ا تَْشَربُوَن{به. ولرأ: }َما َهلَا إِالَّ بََشٌر ِمثْلُكُْم ٌَ  ٌَْشَرُب ِممَّ ا تَؤْكُلُوَن ِمْنهُ َو ؤُْكُل ِممَّ

ولرأ: }ٌُِرٌُد أَْن  ،(ٖ)
ٌْكُم{ َل َعلَ أَْن ٌَتَفَضَّ
ٌَْن ِكتَاًبا فًِ لِْرَطاٍس{ (٘)«تَُوفَّى». ولرأ: حتى (ٗ) ْلنَا َعلَ ...  (ٙ)... اآلٌة: }َوَلْو نَزَّ

ٌِْهْم بَاًبا ِمَن السََّماِء فََظلُّوا فٌِِه ٌَْعُرُجوَن{ ... اآلٌة. ولرأ: }َولَْو فَتَْحَنا َعلَ
، لال: هم لٌس أنت (2)

َرْت أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن لَْوٌم َمْسُحوُروَن{ }لَمَالُوا إِنََّما سُّكِ
(1)"(5). 

رجل نائم فً المسجد فضربه برجله ولال:  عن الحسن، لال: "أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على 
فرفع رأسه ولال: إنما نصلً هكلا على ما لدر لً. فمضى نبً هللا وهو ٌمول: " « . لم صله»

 .(ٓٔ)["ٗ٘}وكان اإلنسان أكثر شًء جدال{ ]الكهؾ: 
أال »عن علً بن حسٌن ، لال: "دخل النبً ملسو هيلع هللا ىلص على علً وفاطمة وهما نائمان ، فمال:  
فمال علً: ٌا رسول هللا إنما أنفسنا بٌد هللا ، فنلا شاء أن ٌبعثها بعثها ، فانصرؾ « ، تصلون؟

 .(ٔٔ)["ٗ٘عنهم وهو ٌمول: }وكان اإلنسان أكثر شًء جدال{ ]الكهؾ: 
أال »طرله وفاطمة لٌبل فمال:  -عن على رضً هللا عنه: "إن النبً ملسو هيلع هللا ىلصوفً رواٌة  
لت: ٌا رسول هللا، إنما أنفسنا بٌد هللا إن شاء إن ٌبعثنا بعثنا. وانصرؾ حٌن للت فم« تصلٌان

 .(ٕٔ){"للن ولم ٌرجع إلً شٌئا، ثم سمعته ٌضرب فخله وٌمول: }وكان اإلنسان أكثر شًء جدال

 
 المرآن

ِلٌَن أَْو }َوَما َمنََع النَّاَس أَْن ٌُْإِمنُوا إِْذ َجاَءهُُم اْلُهَدى َوٌَْستَْؽِفُروا  َربَُّهْم إاِلَّ أَْن تَؤْتٌَُِهْم سُنَّةُ اِْلَوَّ
 [٘٘({ ]الكهؾ : ٌَ٘٘ؤْتٌَُِهُم اْلعَذَاُب لُباًُل )

 التفسٌر:
، واستؽفار ربهم طالبٌن -حٌن جاءهم الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ومعه المرآن-وما منع الناس من اإلٌمان 

ٌهم للرسول،  وطلبهم أن تصٌبهم سنة هللا فً إهبلن السابمٌن علٌهم، أو عفوه عنهم، إال تحّدِ
 ٌصٌبهم علاب هللا ِعٌاًنا.

لوله تعالى:}َوَما َمَنَع النَّاَس أَْن ٌُْإِمنُوا إِْل َجاَءهُُم اْلُهَدى َوٌَْستَْؽِفُروا َربَُّهْم{ ]الكهؾ :  
، واستؽفار - ومعه المرآنحٌن جاءهم الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص-[، أي:" وما منع الناس من اإلٌمان ٘٘

 .(ٖٔ)ربهم طالبٌن عفوه عنهم "

                                                             

 .2ٕ5/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٓٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .[ٖٖ]المإمنون : (ٖ)
 .[ٕٗ]المإمنون : (ٗ)
 .[ٔٔٔ}ٌَْوَم تَؤْتًِ كُلُّ نَْفٍس تَُجاِدُل َعْن نَْفِسَها َوتَُوفَّى كُلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]النحل : (٘)
 .[2]األنعام : (ٙ)
 .[ٗٔ]الحجر : (2)
 .[٘ٔ]الحجر : (1)
 .5ٗ-1ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٖٔ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (ٓٔ)
 .ٖٖٙ/ٕ(:ص5ٔٙٔأخرجه عبدالرزاق فً تفسٌره) (ٔٔ)
 .1ٖٕٙ/2(:ص1ٕٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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 .(ٔ)لال الزمخشري:أي:" وما منع الناس اإلٌمان واالستؽفار" 
أي: ما منع الناس من اإلٌمان، والحال أن الهدى اللي ٌحصل به الفرق،  لال السعدي:"

هم حجة هللا، فلم ٌمنعهم عدم بٌن الهدى والضبلل، والحك والباطل، لد وصل إلٌهم، ولامت علٌ
 .(ٕ)البٌان، بل منعهم الظلم والعدوان، عن اإلٌمان"

ِلٌَن{ ]الكهؾ :   [، أي:" إال انتظارهم أن تؤتٌهم سنة ٘٘لوله تعالى:}إِالَّ أَْن تَؤْتٌَُِهْم سُنَّةُ اأْلَوَّ
 .(ٖ)األولٌن وهً اإلهبلن"

 .(ٗ)إلهبلن"لال الزمخشري:أي:" أن تؤتٌهم سنة األولٌن، وهً ا 
 .(٘)من ؼشٌانهم بالعلاب وأخلهم عن آخرهم" لال ابن كثٌر:" 

فلم ٌبك إال أن تؤتٌهم سنة هللا، وعادته فً األولٌن من أنهم إلا لم ٌإمنوا،  لال السعدي:"
 .(ٙ)عوجلوا بالعلاب"

 .(2)عموبة األولٌن" لال لتادة:" 
 .(1)االستئصال"«: سنة األولٌن»و لال النحاس:" 
ٌَؤْتٌَُِهُم اْلعَلَاُب لُبُبًل{ ]الكهؾ :  لوله  [، أي:" ٌؤتٌهم علاب هللا عٌاناً ٘٘تعالى:}أَْو 
 .(5)وممابلة"
 .(ٓٔ)لال الزمخشري:أي:" أو انتظار أن ٌؤتٌهم علاب اآلخرة عٌانا" 
 .(ٔٔ)أي : ٌرونه عٌانًا مواجهة وممابلة " لال ابن كثٌر:" 

لٌهم، ورأوه ممابلة ومعاٌنة، أي: فلٌخافوا من أو ٌرون العلاب لد ألبل ع لال السعدي:"
 .(ٕٔ)للن، ولٌتوبوا من كفرهم، لبل أن ٌكون العلاب اللي ال مرد له"

ٌَؤْتٌَُِهُم اْلعَلَاُب لُببًُل{، لال:عن مجاهد:لوله   .(ٖٔ)""فجؤة:}أَْو 
 .(ٗٔ)"ولال لتادة:أي:"عٌانا 

 .(٘ٔ)"ولال األعمش:" جهارا 
 .(ٙٔ)ممابلهم فٌنظرون إلٌه" ولال السدي:" 
 :(2ٔ)لال أبو عبٌدة:" أي: أوال، ٌمال: من لى لبل، فنن فتحوا أولها فالمعنى: استئنافا، لال 

 لن ٌؽلب الٌوم جباكم لبلى 

                                                             

 .2ٕ5/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٓٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .1ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٕ5/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٕٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٓٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٖٕٙ/2(:ص1ٖٕٙٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .55ٕ/ٕإعراب المرآن: (1)
 .1ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .2ٕ5/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .2ٕٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٓٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .1ٖٕٙ/2(:ص1ٕٙ٘ٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٖٕٙ/2(:ص1ٕٙٙٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٖٕٙ/2(:ص1ٙ2ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٖٕٙ/2(:ص1ٙ1ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
والحجة للمراء ، 2ٓٗ/ٔلم ألؾ علٌه فٌما توفرت عندي من مصادر. والبٌت ؼٌر منسوب فً مجاز المرآن:(2ٔ)

 .2ٖٔ/2، وٖ٘ٔ/٘السبعة:
 الؽد من ٌوردها ثم الحوض فً الماء لها فٌجبً بٌوم، ورودها لبل لئلبل السالً ٌتمدم أن: «الجبا»و
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أي: استئنافى، وإن ضّموا أّولها فالمعنى: ممابلة، ٌمال: ألبل لبل فبلن: انكسر، وله موضع آخر: 
اه: أو ٌؤتٌهم العلاب لببل، أي: لبٌبل لبٌبل، أي: ضربا ضربا ولونا ، فمعن«لبٌل:»أن ٌكون جمٌع 

 .(ٔ)لونا"
 .(ٕ)بفتحٌن: مستمببل« لببل»أنواعا، جمع لبٌل. و « لببل»ولرئ  
 .(ٖ)لال ابن لتٌبة:" }لببل{، أي: ممابلة وعٌانا. ومن لرأ بفتح الماؾ والباء أراد استئنافا" 
 .(ٗ)ٌهم العلاب لببل{، لال: لبائل"عن مجاهد :"أنه لرأ: }أو ٌؤتوروي  
لال النحاس فً معنى اآلبة: "وهلا من المجاز لما كانوا لد جاءتهم البراهٌن وما ٌنبؽً  

 .(٘)أن ٌإمنوا به وما ٌنبؽً أن ٌمبلوه كانوا بمنزلة من منعه أن ٌإمن أحد هلٌن"
 [:ٗ٘-ٖ٘فوائد اآلٌتٌن:]

 كتابه من الحجج وما ضرب فٌه من األمثال. لمد أعلر هللا تعالى إلى الناس بما ٌبٌن فً -ٔ
 بٌان ؼرٌزة الجدل فً اإلنسان والمخاصمة. -ٕ
 

 المرآن
ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن َوٌَُجاِدُل الَِّذٌَن َكفَُروا بِاْلبَاِطِل ِلٌُْدِحُضوا بِهِ   اْلَحكَّ }َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسِلٌَن إاِلَّ ُمَبّشِ

 [ٙ٘({ ]الكهؾ : ُٙ٘روا هُُزًوا )َواتََّخذُوا آٌَاتًِ َوَما أُْنذِ 

 التفسٌر:
فٌن  وما نبعث الرسل إلى الناس إال لٌكونوا مبشرٌن بالجنة ألهل اإلٌمان والعمل الصالح، ومخّوِ
بالنار ألهل الكفر والعصٌان، ومع وضوح الحك ٌخاصم اللٌن كفروا رسلهم بالباطل تعنتًا  

اتخلوا كتابً وحججً وما ُخّوفوا به من العلاب لٌزٌلوا بباطلهم الحك اللي جاءهم به الرسول، و
 سخرٌة واستهزاء.

ِرٌَن َوُمْنِلِرٌَن{ ]الكهؾ :   [، أي:" وما نبعث ٙ٘لوله تعالى:}َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسِلٌَن إِالَّ ُمبَّشِ
فٌن بالنار  الرسل إلى الناس إال لٌكونوا مبشرٌن بالجنة ألهل اإلٌمان والعمل الصالح، ومخّوِ

 .(ٙ)ل الكفر والعصٌان"أله
لال الطبري:" ٌمول عز لكره: وما نرسل رسلنا إال لٌبشروا أهل اإلٌمان والتصدٌك باهلل  

بجزٌل ثوابه فً اآلخرة، ولٌنلروا أهل الكفر به والتكلٌب، عظٌم عمابه، وألٌم علابه، فٌنتهوا 
 .(2)عن الشرن باهلل، وٌنزجروا عن الكفر به ومعاصٌه"

أي : لبل العلاب مبشرٌن من صدلهم وآمن بهم ، ومنلرٌن َمْن كلبهم  "لال ابن كثٌر: 
 .(1)وخالفهم "
{ ]الكهؾ :   [، أي:" ومع ٙ٘لوله تعالى:}َوٌَُجاِدُل الَِّلٌَن َكفَُروا ِباْلَباِطِل ِلٌُْدِحُضوا بِِه اْلَحكَّ

اللي جاءهم به  وضوح الحك ٌخاصم اللٌن كفروا رسلهم بالباطل تعنتًا  لٌزٌلوا بباطلهم الحك
 .(5)الرسول"
أخبر عن الكفار بؤنهم ٌجادلون بالباطل } ِلٌُْدِحُضوا بِِه { أي : لٌضعفوا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)به } اْلَحكَّ { اللي جاءتهم به الرسل ، ولٌس للن بحاصل لهم "

                                                             

 .2ٓٗ/ٔمجاز المرآن: (ٔ)
 وما بعدها. 1ٖٗ/ٖ، والحجة للمراء السبعة:5ٖٖ، والسبعة فً المراءات:2ٕ5/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .5ٕٙؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .1ٖٕٙ/2(:ص1ٕٙٗٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .55ٕ/ٕإعراب المرآن: (٘)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٓ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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 لال الطبري:" ٌمول: وٌخاصم اللٌن كلبوا باهلل ورسوله بالباطل، للن كمولهم للنبً 
ملسو هيلع هللا ىلص: أخبرنا عن حدٌث فتٌة لهبوا فً أول الدهر لم ٌدر ما شؤنهم، وعن الرجل اللي بلػ مشارق 
األرض ومؽاربها، وعن الروح، وما أشبه للن مما كانوا ٌخاصمونه به، ٌبتؽون إسماطه، تعنٌتا 

ل والخصومات، وإنما نبعثهم مبشرٌن أهل له ملسو هيلع هللا ىلص، فمال هللا لهم: إنا لسنا نبعث إلٌكم رسلنا للجدا
اإلٌمان بالجنة، ومنلرٌن أهل الكفر بالنار، وأنتم تجادلونهم بالباطل طلبا منكم بللن أن تبطلوا 
الحك اللي جاءكم به رسولً، وعنى بموله: }لٌدحضوا به الحك{، لٌبطلوا به الحك وٌزٌلوه 

وٌمال: هلا مكان دحض: أي مزل مزلك وٌلهبوا به. ٌمال منه: دحض الشًء: إلا زال ولهب، 
 :(ٔ)ال ٌثبت فٌه خؾ وال حافر وال لدم، ومنه لوله الشاعر

 ردٌت ونجى الٌشكري حلاره ... وحاد كما حاد البعٌر عن الدحض
 .(ٕ)وٌروى: ونحى، وأدحضته أنا: إلا ألهبته وأبطلته"

ٌَاتًِ َوَما أُْنِلُروا ُهُزًوا{ ]ا  [، أي:" واتخلوا كتابً ٙ٘لكهؾ : لوله تعالى:}َواتََّخلُوا آ
 .(ٖ)وحججً وما ُخّوفوا به من العلاب سخرٌة واستهزاء"

لال مماتل:" ٌعنً: آٌات المرآن وما أنلروا فٌه من الوعٌد استهزاء منهم أنه لٌس من  
 .(ٗ)ٌعنً: المرآن والوعٌد لٌسا بشًء" -عز وجل -هللا

ججه التً احتج بها علٌهم، وكتابه اللي ٌمول: واتخلوا الكافرون باهلل ح لال الطبري:" 
ِلٌن{  أنزله إلٌهم، والنلر التً أنلرهم بها سخرٌا ٌسخرون بها، ٌمولون: }إِْن َهلَا إِالَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ

ٌِْه بُْكَرةً َوأَِصٌبًل{ ]الفرلان : ٕ٘]األنعام :  ًَ تُْمَلى َعلَ ا ِمثَْل َهلَا{ [، } لَْو نََشاُء لَمُْلنَ٘[، }اْكتَتَبََها فَِه
 .(٘)["ٖٔ]األنفال : 
سخرٌاً.  -سبحانه–وحججه   -عز وجل-لال مكً:"أي: اتخل الكافرون آٌات هللا  

 .(ٙ)السخرٌة، كؤنهم ٌسخرون به"«: الهزإ»و

( بها 1أي : اتخلوا الحجج والبراهٌن وخوارق العادات التً بعث ) لال ابن كثٌر:" 
الرسل وما أنلروهم وخوفوهم به من العلاب } هُُزًوا { أي : سخروا منهم فً للن ، وهو أشد 

 .(2)التكلٌب"
 

 المرآن
ًَ َما لَدََّمتْ  َر بِآٌَاِت َربِِّه فَؤَْعَرَض َعْنَها َونَِس ْن ذُّكِ ٌََداهُ إِنَّا َجعَْلنَا َعلَى لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً  }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 [2٘({ ]الكهؾ : 2٘أَْن ٌَْفمَُهوهُ َوِفً آذَانِِهْم َوْلًرا َوإِْن تَْدعُُهْم إِلَى اْلُهَدى فَلَْن ٌَْهتَُدوا إِذًا أَبًَدا )
 التفسٌر:

له، ونسً ما لدَّمته وال أحد أشد ظلًما ممن ُوِعظ بآٌات ربه الواضحة، فانصرؾ عنها إلى باط
ٌداه من األفعال المبٌحة فلم ٌرجع عنها، إنَّا جعلنا على للوبهم أؼطٌة، فلم ٌفهموا المرآن، ولم 
ٌدركوا ما فٌه من الخٌر، وجعلنا فً آلانهم ما ٌشبه الصمم، فلم ٌسمعوه ولم ٌنتفعوا به، وإن 

 ا.تَْدعُهم إلى اإلٌمان فلن ٌستجٌبوا لن، ولن ٌهتدوا إلٌه أبدً 

                                                             

 الستة الشعراء شعر فً ٌوجد وال طرفة، إلى منسوبا الببلؼة، وأساس التاج وفً( دحض: اللسان) فً البٌت(ٔ)
 بشعر الملحك فً الثمٌن العمد وصاحب النصرانٌة شعراء صاحب وأورد. وؼٌره( الجاهلً الشعر مختار) الستة
 : مطلعها ضادٌة ممطعوعة طرفة
  عرضً وال مالً بالطوع أعطكم ولم...  صحٌفتً ؼرورا كانت منلر أبا

 أبً شواهد من وهو. واللؽة األدب كتب فً شائعا كان وإن الممطوعة، هله من سمط البٌت أن الظن وأؼلب
 .1ٓٗ: ٔ) المرآن مجاز فً عبٌدة
 .ٔ٘-ٓ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٔ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌىة: (ٙ)
 .2ٕٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
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 سبب النزول:
 .(ٔ)لال مماتل:" نزلت فً المطعمٌن والمستهزئٌن" 
َر بِآٌَاِت َربِِّه فَؤَْعَرَض َعْنَها{ ]الكهؾ :   ْن لُّكِ [، أي:" وال 2٘لوله تعالى:}َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .(ٕ)أحد أشد ظلًما ممن ُوِعظ بآٌات ربه الواضحة، فانصرؾ عنها إلى باطله"
 .(ٖ)زمنٌن:" أي: لم ٌإمن بها  أي: ال أحد أظلم منه"لال ابن أبً  
لال مماتل:" ٌمول: فبل أحد أظلم ممن وعظ }بآٌات ربه{، ٌعنً: المرآن، فؤعرض عن  

 .(ٗ)اإلٌمان بآٌات هللا المرآن فلم ٌإمن بها"
  -عز وجل-لال مكً:" أي: أيُّ الناس أوضع لؤلشٌاء فً ؼٌر موضعها ممن لكره هللا  
جه فدله على سبٌل الرشاد، وأهداه إلى طرٌك النجاة، فؤعرض عن للن ولم ٌمبله، آٌاته وحج

 .(٘)ولٌل المعنى: فمن أظلم لنفسه ممن لكر بآٌات ربه فؤعرض عن لبولها"
ٌمول عز لكره: وأي الناس أوضع لئلعراض والصد فً ؼٌر موضعهما  لال الطبري:" 

شاد، وهداه بها إلى طرٌك النجاة، فؤعرض عن ممن لكره بآٌاته وحججه، فدله بها على سبٌل الر
 .(ٙ)آٌاته وأدلته التً فً استدالله بها الوصول إلى الخبلص من الهبلن"

َمْت ٌََداهُ{ ]الكهؾ :   ًَ َما لَدَّ [، أي:" ونسً ما لدَّمته ٌداه من األفعال 2٘لوله تعالى:}َونَِس
 .(2)المبٌحة فلم ٌرجع عنها"

 .(1)ما أسلؾ من اللنوب المهلكة فلم ٌتب، ولم ٌنب"ٌمول: ونسً  لال الطبري:" 
لال مكً:" أي: ترن ما اكتسبت من اللنوب المهلكة له فلم ٌتب منها، ولٌل: ترن كفره  

 .(5)ومعاصٌه لم ٌتب منها"
 .(ٓٔ)لال لتادة:" أي: نسً ما سلؾ من اللنوب الكثٌرة" 
 .(ٔٔ)منها"لال مماتل:" ٌعنً: ترن ما سلؾ من لنوبه فلم ٌستؽفر  

[، أي:" إنَّا جعلنا على 2٘لوله تعالى:}إِنَّا َجعَْلنَا َعلَى لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن ٌَْفمَُهوهُ{ ]الكهؾ :  
 .(ٕٔ)للوبهم أؼطٌة، فلم ٌفهموا المرآن، ولم ٌدركوا ما فٌه من الخٌر"

ٌمول تعالى لكره: إنا جعلنا على للوب هإالء اللٌن ٌعرضون عن آٌات  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)هللا إلا لكروا بها أؼطٌة لئبل ٌفمهوه، ألن المعنى أن ٌفمهوا ما لكروا به"

لال مكً:" أي: إنا جازٌناهم بنعراضهم عن الهدى ومٌلهم إلى الكفر بؤن جعلنا على  
 .(ٗٔ)للوبهم أؼطٌة لئبل ٌفمهوه"

اج:" هإالء لد أخبر هللا عنهم أنهم من أهل الطبع فمال: }إنا جعلنا على للوبهم لال الزج 
أكنة أن ٌفمهوه{، }أكنة{، جمع: كنانة، وهو الؽطاء، وهو مثل عنان وأعنة، فؤعلم هللا عز وجل 

 .(٘ٔ)أن هإالء بؤعٌانهم لن ٌهتدوا أبدا"

                                                             

 .5ٔ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٓ/ٖتفسٌر ٌابن أبً زمنٌن: (ٖ)
 .5ٔ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٗٔٗٗ-ٕٔٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌىة: (٘)
 .ٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٔٗٗ-ٖٔٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌىة: (5)
 .5ٖٕٙ/2(:ص1ٙ5ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٔ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕ٘-ٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٔٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌىة: (ٗٔ)
 .52ٕ/ٖمعانً المرآن: (٘ٔ)
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" وجعلنا فً آلانهم ما ٌشبه الصمم، [، أي:2٘لوله تعالى:}َوفًِ آلَانِِهْم َوْلًرا{ ]الكهؾ :  
 .(ٔ)فلم ٌسمعوه ولم ٌنتفعوا به"

 .(ٕ)ٌمول: فً آلانهم ثمبل لئبل ٌسمعوه" لال الطبري:" 
أن هإالء بؤعٌانهم   -ملسو هيلع هللا ىلص-نبٌه   -عز وجل-لال مكً:" أي: ثمبلً لئبل ٌسمعوه. فؤعلم هللا  
 .(ٖ)لن ٌإمنوا"
 .(ٗ)الصمم عن الهدى" لال ابن أبً زمنٌن:" وهو 
 .(٘)ثمبل وصمما" أي:"َوْلًرا{،  لال الثعلبً:} 
[، أي:" وإن تَْدعُهم 2٘لوله تعالى:}َوإِْن تَْدعُُهْم إِلَى اْلُهَدى فَلَْن ٌَْهتَُدوا إِلًا أَبًَدا{ ]الكهؾ :  

 .(ٙ)إلى اإلٌمان فلن ٌستجٌبوا لن، ولن ٌهتدوا إلٌه أبًدا"
ٌمول عز لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وإن تدع ٌا دمحم هإالء المعرضٌن عن آٌات  لال الطبري:" 

هللا عند التلكٌر بها إلى االستمامة على محجة الحك واإلٌمان باهلل، وما جئتهم به من عند ربن، 
وبهم، فلن ٌستمٌموا إلا أبدا على الحك، ولن ٌإمنوا بما دعوتهم إلٌه، ألن هللا لد طبع على لل

 .(2)وسمعهم وأبصارهم"
 .(1)وإن تدعهم ٌا دمحم إلى الدٌن، فلن ٌرشدوا ولن ٌمبلوه"لال الثعلبً: أي:" 
لد طبع  -عز وجل-لال مكً:" أي ]وإن تدعوهم إلى[ االستمامة، فلن ٌإمنوا أبداً ألن هللا  

 .(5)على للوبهم وآلانهم"
 .(ٓٔ)هم"لال ابن أبً زمنٌن:" ٌعنً: اللٌن ٌموتون على شرك 
 

 المرآن
َل لَُهُم اْلعَذَاَب بَْل لَُهْم َمْوِعٌد لَنْ  ْحَمِة لَْو ٌَُإاِخذُهُْم بَِما َكَسبُوا لَعَجَّ ٌَِجُدوا ِمْن  }َوَربَُّن اْلؽَفُوُر ذُو الرَّ

 [2٘({ ]الكهؾ : 2ُ٘دونِِه َمْوئِاًل )
 التفسٌر:

ٌعالب هإالء المعرضٌن عن آٌاته بما وربن الؽفور للنوب عباده إلا تابوا، لو الرحمة بهم، لو 
ل لهم العلاب، ولكنه تعالى حلٌم ال ٌعجل بالعموبة، بل لهم موعد  كسبوا من اللنوب واآلثام لعجَّ

 ٌجازون فٌه بؤعمالهم، ال مندوحة لهم عنه وال محٌد.
ْحَمِة{ ]الكهؾ :   لنوب عباده [، أي:" وربن الؽفور ل1٘لوله تعالى:}َوَربَُّن اْلؽَفُوُر لُو الرَّ

 .(ٔٔ)إلا تابوا، لو الرحمة بهم"
لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وربن الساتر ٌا دمحم على لنوب عباده  

 .(ٕٔ)بعفوه عنهم إلا تابوا منها }لو الرحمة{"
الرحمة لال مكً:" أي: وربن ٌا دمحم الساتر على لنوب عباده بعفوه إلا تابوا منها لو  
 .(ٖٔ)بهم"

                                                             

 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌىة: (ٖ)
 .2ٓ/ٖتفسٌر ٌابن أبً زمنٌن: (ٗ)
 .25ٔ/ٙتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 . ]بتصرؾ بسٌط[25ٔ/ٙتفسٌر الثعلبً: (1)
 .ٖٔٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌىة: (5)
 .2ٓ/ٖتفسٌر ٌابن أبً زمنٌن: (ٓٔ)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٗٔٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌىة: (ٖٔ)
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 .(ٔ)الموصوؾ بالرحمة"«: لو الرحمة»البلٌػ المؽفرة، «: الؽفور» لال الزمخشري:" 
َل لَُهُم اْلعَلَاَب{ ]الكهؾ :   [، أي:" لو ٌعالب 1٘لوله تعالى:}لَْو ٌَُإاِخلُهُْم بَِما َكَسبُوا لَعَجَّ

ل ل  .(ٕ)هم العلاب"هإالء المعرضٌن عن آٌاته بما كسبوا من اللنوب واآلثام لعجَّ
لال الطبري:" }لو ٌإاخلهم بما كسبوا{ هإالء المعرضٌن عن آٌاته إلا لكروا بها بما  

كسبوا من اللنوب واآلثام، }لعجل لهم العلاب{، ولكنه لرحمته بخلمه ؼٌر فاعل للن بهم إلى 
 .(ٖ)مٌماتهم وآجالهم"

من اللنوب بالعلاب فً  لال مكً:أي:" ولو أخل هإالء المعرضٌن عن آٌاته بما اكتسبوا 
 .(ٗ)الدنٌا لعّجل لهم للن. لكنه برحمته وعفوه لم ٌعجل لهم للن"

ثم استشهد ]على صفتً: الؽفران والرحمة[، بترن مإاخلة أهل مكة  لال الزمخشري:" 
 .(٘)عاجبل من ؼٌر إمهال، مع إفراطهم فً عداوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(ٙ)كسبوا{، ٌمول: بما عملوا" عن ابن عباس لوله: "}بما 
[، أي:" ولكنه تعالى حلٌم ال ٌعجل بالعموبة، 1٘لوله تعالى:}َبْل لَُهْم َمْوِعٌد{ ]الكهؾ :  

 .(2)بل لهم موعد ٌجازون فٌه بؤعمالهم"
 .(1)لال الطبري:" ٌمول: لكن لهم موعد، وللن مٌمات محل علابهم، وهو ٌوم بدر" 
 .(5)ر لن ٌجدوا من دونه منجى وال ملجؤ"وهو ٌوم بد لال الزمخشري:" 
[، أي:" ال مندوحة لهم عن للن 1٘لوله تعالى:}لَْن ٌَِجُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئبًل{ ]الكهؾ :  

 .(ٓٔ)الموعد وال محٌد"
لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: لن ٌجد هإالء المشركون، وإن لم ٌعجل لهم العلاب  

جعلته مٌماتا لعلابهم، ملجؤ ٌلجئون إلٌه، ومنجى ٌنجون معه، فً الدنٌا من دون الموعد اللي 
 .(ٔٔ)ٌعنً أنهم ال ٌجدون معمبل ٌعتملون به من علاب هللا"

لال مكً:" أي: لن ٌجدوا ٌعنً هإالء المشركٌن من دون الموعد ملتحداً ملجئاً ٌلجإون  
 .(ٕٔ)إلٌه من العلاب"

 .(ٖٔ)المنجا، ٌمال: وأل ٌئل إلا نجا"«: الموئل» لال الزجاج:" 
 .(ٗٔ)}لن ٌجدوا من دونه{ منجى وال ملجؤ" لال الزمخشري:" 
 .(٘ٔ):}لن ٌجدوا من دونه موئبل{، لال: ملجؤ" عن ابن عباس:لوله" 
 .(ٙٔ)عن مجاهد لوله: "}لن ٌجدوا من دونه موئبل{، لال: مجوزا" 
 .(2ٔ)ٌا وال ملجؤ"أي: لن ٌجدوا من دونه ول لال لتادة:" 

                                                             

 .2ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٔٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌىة: (ٗ)
 .2ٖٓ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5ٖٕٙ/2(:ص12ٕٓٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٓ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٗٔٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌىة: (ٕٔ)
 .52ٕ/ٖمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .2ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٗٔ)
 .5ٖٕٙ/2(:ص12ٕٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .5ٖٕٙ/2(:ص12ٖٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
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 .(ٔ)الموعد ٌوم المٌامة" لال السدي:" 
 

 المرآن
ا َظلَُموا َوَجعَْلنَا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعًدا )  [2٘({ ]الكهؾ : 2٘}َوتِْلَن اْلمَُرى أَْهلَْكنَاهُْم لَمَّ

 التفسٌر:
 أهلكناها حٌن ظلم أهلها -كمرى لوم هود وصالح ولوط وشعٌب-وتلن المرى المرٌبة منكم 

 بالكفر، وجعلنا لهبلكهم مٌماتًا وأجبل حٌن بلؽوه جاءهم العلاب فؤهلكهم هللا به.
ا َظلَُموا{ ]الكهؾ :   [، أي:" وتلن المرى المرٌبة 5٘لوله تعالى:}َوتِْلَن اْلمَُرى أَْهلَْكنَاهُْم لَمَّ
 .(ٕ)أهلكناها حٌن ظلم أهلها بالكفر" -كمرى لوم هود وصالح ولوط وشعٌب-منكم 
الطبري:" ٌمول تعالى لكره: وتلن المرى من عاد وثمود وأصحاب األٌكة أهلكنا  لال 

 .(ٖ)أهلها لما ظلموا، فكفروا باهلل وآٌاته"
لال مكً:" المعنى: وتلن المرى من عاد وثمود وأصحاب األٌكة وؼٌرهم أهلكنا أهلها،  

 .(ٗ)"-سبحانه–وآٌاته  -عز وجل-]لما[ كفروا باهلل 
ٌرٌد لرى األولٌن من ثمود ولوم لوط وؼٌرهم: أشار لهم إلٌها  لال الزمخشري:" 

 .(٘)لٌعتبروا، والمعنى: وتلن أصحاب المرى أهلكناهم لما ظلموا مثل ظلم أهل مكة"
[، أي:" وجعلنا لهبلكهم مٌماتًا وأجبل 5٘لوله تعالى:}َوَجعَْلنَا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعًدا{ ]الكهؾ :  

 .(ٙ)ؤهلكهم هللا به"حٌن بلؽوه جاءهم العلاب ف
 .(2)لال المرطبً:" أي: ولتا معلوما لم تعد" 
لال الطبري:" ٌعنً: مٌماتا وأجبل حٌن بلؽوه جاءهم علاب فؤهلكناهم به، ٌمول: فكللن  

جعلنا لهإالء المشركٌن من لومن ٌا دمحم اللٌن ال ٌإمنون بن أبدا موعدا، إلا جاءهم للن الموعد 

 .(1)خلوا من لبلهم من ضربائهم" أهلكناهم سنتنا فً اللٌن
لال مكً:" أي: وجعلناه لولت هبلكهم موعداً، ال ٌتجاوزونه، أي: أجبلً وولتاً. فكللن  

 .(5)جعلنا لهإالء المشركٌن موعداً إلهبلكهم ال ٌتجاوزونه"
وضربنا إلهبلكهم ولتا معلوما ال ٌتؤخرون عنه كما ضربنا ألهل  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٓٔ)اإلهبلن وولته"«: المهلن». ومكة ٌوم بدر
 .(ٔٔ)عن مجاهد:" }وجعلنا لمهلكهم موعدا{، لال: أجبل"

 .(ٕٔ)الولت اللي جاءهم فٌه العلاب" لال ٌحٌى بن سبلم:"
لضى هللا العموبة حٌن عصً، ثم أخرها حتى جاء أجلها، ثم  لال ابن عباس:"

 .(ٖٔ)أرسلها"
م أَي جعلَنا لهبلكهم لََرأَ أَبُو بكر َعن َعاِصم }َوَجعَلنَا لم هلكهم موعدا{ ِبفَتْح اْلِمٌم َوالبلَّ

م أَي لولت هبلكهم  .(ٔ)موعدا، َولََرأَ َحْفص }لمهلكهم{ بِفَتْح اْلِمٌم َوكسر البلَّ

                                                             

 .5ٖٕٙ/2(:ص12ٕٔٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 . ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري:(ٖ)
 .٘ٔٗٗ-ٗٔٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌىة: (ٗ)
 .2ٖٓ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1/ٔٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .ٗ٘-ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .٘ٔٗٗ-ٗٔٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌىة: (5)
 .2ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 . 5ٖٕٙ/2(:ص12ٖٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم)(ٔٔ)
 .5ٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 . 5ٖٕٙ/2(:ص12ٕٗٔتفسٌر ابن ابً حاتم)(ٖٔ)
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 [:5٘-ٙ٘فوائد اآلٌات:]
 بٌان مهمة الرسل وهً البشارة والنلارة ولٌست إكراه الناس على اإلٌمان. -ٔ
 بالمرآن فٌعرض وٌواصل جرائمه ناسٌا ما لدمت ٌداه.بٌان عظم ظلم من ٌلكر  -ٕ
بٌان سنة هللا فً أن العبد إلا اواصل الشر والفساد ٌحجب عن اإلٌمان والخٌر وٌحرم  -ٖ

 الهداٌة أبدا حتى ٌهلن كافرا ظالما فٌخلد فً العلاب المهٌن.
تضمناه من   وما «الرحٌم»، و«الؽفور»ومن الفوائد: إثبات هلٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  -ٗ

 صفة، وفعل.
هو: "اللي لم ٌزل ٌؽفر اللنوب وٌتوب عل كل من ٌتوب ففً «:  الؽفور»فـ -

الحدٌث: "إن هللا ٌمول ٌابن آدم إنن لو أتٌتنً بمراب األرض خطاٌا ثم لمٌتنً ال 
. ولال تعالى: }إِنَّ َربََّن َواِسُع اْلَمْؽِفَرِة{ (ٕ)تشرن بً شٌئاً ألتٌتن بمرابها مؽفرة"

 [.ٕٖنجم:]ال
ولد فتح هللا األسباب لنٌل مؽفرته بالتوبة، واالستؽفار، واإلٌمان، والعمل 
الصالح، واإلحسان إلى عباد هللا، والعفو عنهم، ولوة الطمع فً فضل هللا، وحسن 

 .(ٖ)الظن باهلل، وؼٌر للن مما جعله هللا ممرباً لمؽفرته"
وبناء فعول: بناء المبالؽة  هو اللي تكثر منه المؽفرة.«:الؽفور»لال الخطابً:"

 .(ٗ)فً الكثرة
 

  .(٘) أي: "لو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء"«:الرحٌم»و -
 

 المرآن

ًَ ُحمُبًا ) ٌِْن أَْو أَْمِض  [ٓٙ({ ]الكهؾ : ٓٙ}َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلفَتَاهُ اَل أَْبَرُح َحتَّى أَْبلَُػ َمْجَمَع اْلبَْحَر
 التفسٌر:

موسى لخادمه ٌوشع بن نون: ال أزال أتابع السٌر حتى أصل إلى ملتمى والكر حٌن لال 
 البحرٌن، أو أسٌر زمنًا طوٌبل حتى أصل إلى العبد الصالح  ألتعلم منه ما لٌس عندي من العلم.

ٌِْن{ ]الكهؾ :   [، ٓٙلوله تعالى:}َوإِْل لَاَل ُموَسى ِلفَتَاهُ اَل أَْبَرُح َحتَّى أَْبلَُػ َمْجَمَع اْلبَْحَر
أي:" والكر حٌن لال موسى لخادمه ٌوشع بن نون: ال أزال أتابع السٌر حتى أصل إلى ملتمى 

 .(ٙ)البحرٌن"
لال الطبري:" ٌمول عز لكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: والكر ٌا دمحم إل لال موسى بن عمران لفتاه  

 .(2)ٌوشع: }ال أبرح{ ٌمول: ال أزال أسٌر }حتى أبلػ مجمع البحرٌن{"
}وإل لال موسى لفتاه{ ٌوشع بن نون وهو ابن أخت موسى، من سبط  لال مماتل:" 

}ال أبرح{ ٌعنً: ال أزال أطلب الخضر، وهو من ولد عامٌل  -علٌهم السبلم -ٌوسؾ بن ٌعموب
من بنً إسرائٌل، }حتى أبلػ مجمع البحرٌن{، ٌمال ألحدهما: الرش، ولآلخر: الكر، فٌجتمعان 

 .(1)بحر من وراء ألربٌجان"فٌصٌران نهرا واحدا ثم ٌمع فً ال
                                                                                                                                                                               

 .ٕٔٗانظر: حجة المراءات: (ٔ)
 فً باب الدعوات كتاب( 1ٗ٘/ ٘) سننه فً والترملي بنحوه،( 2ٗٔ/ ٘) المسند فً أحمد اإلمام أخرجه(ٕ)

 كتاب( ٖٕٓ/ ٕ) والدارمً العمل، فضل باب اآلداب كتاب( ٕ٘٘ٔ/ ٕ) ماجه وابن واالستؽفار، التوبة فضل
 الوجه، هلا من إال النعرفه ؼرٌب حدٌث هلا الترملي ولال أنس، عن هللا إلى العبد تمرب إلا باب الرلاق
 .(ٕٓٓ/ ٔ) الصحٌحة السلسلة: انظر. طرله بمجموع األلبانً الشٌخ وصححه

 .5ٕٔ، وانظر: أسماء هللا الحسنى:2ٗ ،2ٖ، السعدي:المبٌن الواضح الحك(ٖ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٗ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (٘)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
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وإن كان لد أوتً التوراة أنه لد أوتً  -أحب هللا عز وجل أن ٌعلم موسى  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)ؼٌره من العلم أٌضا ما لٌس عنده، فوعد بلماء الخضر"

، ألنه كان الزما له ٌؤخل عنه العلم. وهو ٌوشع «فتى موسى»وإنما سمً: لال الفراء:" 
 .(ٕ)بن نون"
عكرمة لال: "لٌل البن عباس: لم نسمع لفتى موسى ٌلكر من حدٌث، ولد كان معه، عن  

فمال ابن عباس فٌما ٌلكر من حدٌث الفتى لال: شرب الفتى من الماء فخلد، فؤخله العالم فطابك 
به سفٌنة، ثم أرسله فً البحر، فننها لتموج به إلى ٌوم المٌامة، وللن أنه لم ٌكن له أن ٌشرب منه 

 .(ٖ)فشرب"
سعٌد بن جبٌر: "للت البن عباس: إن نوفا البكالً ٌزعم إن موسى صاحب الخضر لال  

لٌس موسى صاحب بنً إسرائٌل: لال ابن عباس: كلب عدو هللا! ... حدثنا أبً بن كعب أنه 
مال: إن موسى لام خطٌبا فً بنً إسرائٌل، فسئل: أي الناس أعلم؟ ف»سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 

أنا. فعتب هللا علٌه إل لم ٌرد العلم إلٌه، فؤوحى هللا إلٌه: إن لً عبدا بمجمع البحرٌن هو أعلم 
منن. لال موسى: ٌا رب، كٌؾ لً به؟ لال: تؤخل معن حوتا تجعله فً مكتل، فحٌثما فمدت 

 .(ٗ)الحوت فهو ثم..."
مصر، أنزل ومن طرٌك العوفً، عن ابن عباس لال: "لما ظهر موسى ولومه على  

لومه بمصر، فلما استمرت بهم الدار أنزل هللا ولكرهم بؤٌام هللا فخطب لومه فلكر ما آتاهم هللا 
من الخٌر والنعم، ولكرهم إل نجاهم هللا من آل فرعون، ولكرهم هبلن عدوهم وما استخلفهم هللا 

حبة منه، وآتاكم فً األرض، ولال: كلم هللا موسى نبٌكم تكلٌما واصطفانً لنفسه وأنزل علً م
من كل شًء سؤلتموه، فنبٌكم أفضل أهل األرض وأنتم تمرون الٌوم. فلم ٌترن نعمة أنعمها هللا 
علٌهم إال عرفهم إٌاها، فمال له رجل من بنً إسرائٌل: فهل على األرض أعلم منن ٌا نبً هللا؟ 

ن أضع علمً؟ ... بلى وما ٌدرٌن أٌ»لال: ال. فبعث هللا جبرٌل إلى موسى فمال: إن هللا ٌمول: 
لال ابن عباس: هو الخضر. فسؤل موسى ربه إن ٌرٌه إٌاه، « . على ساحل البحر رجل أعلم

فؤوحى هللا إلٌه: إن ائت البحر، فننن تجد على ساحل البحر حوتا فخله فادفعه إلى فتان، ثم الزم 
 .(٘)."شط البحر، فنلا نسٌت الحوت ولهب منن فثم تجد العبد الصالح اللي تطلب..

ومن طرٌك هارون بن عنترة، عن أبٌه عن ابن عباس لال: "سؤل موسى ربه فمال:  
رب، أي عبادن أحب إلٌن؟ لال: اللي ٌلكرنً وال ٌنسانً لال: فؤي عبادن ألضى؟ لال: اللي »

ٌمضً بالحك وال ٌتبع الهوى. لال: فؤي عبادن أعلم؟ لال: اللي ٌبتؽً علم الناس إلى علمه، 
كلمة تهدٌه إلى هدى أو ترده عن ردى. لال: ولد كان حدث موسى نفسه أنه  عسى إن ٌصٌب

 لٌس أحد أعلم منه. لال: رب، فهل أحد أعلم منً؟ لال: نعم. لال: فؤٌن هو؟ لٌل له:
 .(ٙ)عند الصخرة التً عندها العٌن..."

 .(2)اللي علٌه جمهور المسلمٌن أنه موسى بن عمران" لال الماوردي:" 
الجمهور من العلماء وأهل التارٌخ أنه موسى بن عمران الملكور فً  المرطبً:"لال  

المرآن لٌس فٌه موسى ؼٌره. ولالت فرلة منها نوؾ البكالً: إنه لٌس ابن عمران وإنما هو 
موسى بن منشا بن ٌوسؾ بن ٌعموب وكان نبٌا لبل موسى ابن عمران. ولد رد هلا المول ابن 

                                                             

 .55ٕ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
(، 12ٕٙٔ، وانظر: المصدر نفسه)2ٖٕٔ-2ٖٕٓ/2(:ص12ٕ٘ٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٔٗ -ٕٔٗ -ٓٔٗ/ ٘ المنثور: الدر. وانظر: 2ٖٖٕ-2ٖٕٔ/2(:ص122ٕٔ)
 .2ٖٕٗ-2ٖٖٕ/2(:ص122ٕٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٔٗ/ ٘ :الدر ، و2ٖٕٗ/2(:ص121ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٖالنكت والعٌون: (2)
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، «المائدة»هو ٌوشع بن نون. ولد مضى لكره فً«: فتاه»ؼٌره. وعباس فً صحٌح البخاري و
 .(ٔ)ومن لال هو ابن منشا فلٌس الفتى ٌوشع بن نون"«. ٌوسؾ»وآخر
 وجوه من التفسٌر: [،ٓٙاَل أَْبَرُح{ ]الكهؾ : وفً لوله تعالى:} 

 :(ٗ)، وانشدا لول الشاعر (ٖ)، والمرطبً(ٕ)أحدها : ال أفارلن ، حكاه الماوردي
 أنت لم تبرح تإدي أمانةً  ...  وتحمل أُخرى أثملتن الودائع إلا

 :(5)، ومنه لول الشاعر(1)، والزجاج(2)، واالخفش(ٙ)، والفراء(٘)الثانً : ال أزال ، لاله مماتل
 :(5)الشاعر

 وأبرح ما أدام هللاُ لومً  ...  بحمد هللا منتطماً مجٌداً 
 أي: ال أزل. 

 :(ٓٔ)اآلخرولول 
 نساإهم   ...   ببطحاء لي لار عٌاب اللطائموما برحوا حتى تهادت 

 أي: ما زالوا.
لال الزجاج:" معنى }ال أبرح{: ال أزال، ولو كان ال أزول كان محاال، ألنه إلا لم ٌزل  

 .(ٔٔ)من مكانه لم ٌمطع أرضا"
 .(ٕٔ)الثالث: ال أنتهً. وهلا لول ابن زٌد

البحرٌن، أي: ملتماهما، وهو  لال ابن الجوزي:" المعنى: ال أزال أسٌر حتى أبلػ مجمع 
 .(ٖٔ)الموضع اللي وعده هللا بلماء الخضر فٌه"

ِن{ ]الكهؾ : وفً :}  ٌْ  ثبلثة ألوال: [،َٓٙمْجَمَع اْلبَْحَر
سّ » أنه مجمع النهرٌن: أحدها:  ، (٘ٔ)، حٌث ٌصبان فً البحر. لاله السدي(ٗٔ)«الكُّر والرَّ
 .(ٙٔ)ومماتل

فٌجتمعان فٌصٌران نهرا واحدا ثم ٌمع فً البحر من ، والكر، (2ٔ)ولال مماتل:" الرس
 .(1ٔ)وراء ألربٌجان"

سّ » لال أبو السعود واأللوسً:" ولٌل هما   .(ٔ)بؤرمٌنٌة"« الكُّر والرَّ

                                                             

 .5/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٖٓ/1ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5/ٔٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
" العروس تاج" ،1ٕ٘/ ٔ" واإلٌضاح التنبٌه"و ،(فرح) ٔٗ٘/ ٕ" العرب لسان" فً العلري لبٌهسالبٌت  (ٗ)
 .ٖٗٔ/ ٕٔ" المخصص" ،5ٖ/ ٘" اللؽة تهلٌب" فً نسبة وببل(. فرح) ٖٔ/ 2ٔ
 .5ٕ٘/ٕانظر تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٕمعانً المران: (2)
 .51ٕ/ٖانظر: معانً المرآن: (1)
 .51ٕ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (5)
 من، والبٌت ٕٖٗ/ٕوانظر: معانً المران لؤلخفش:،  22ٖ،  ص الصاوي طبعة الفرزدق دٌوان فً البٌت(ٓٔ)

 تمٌم بنً على عائدة برحوا فً والواو. أبٌات تسعة عدتها الشٌبانً، األعلى عبد بن هللا عبد بها ٌمدح ممطوعة
 ٌحمل اإلبل وهً لطٌمة، جمع: اللطائم الحمٌبة، وهً عٌبة، جمع: والعٌاب لار  لي ٌوم فً بؤعمالهم فخر اللٌن
 .خاصة والطٌب البر علٌها
 .51ٕ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .٘٘/1ٔانظر: الطبري: (ٕٔ)
 .5٘/ٖزاد المسٌر: (ٖٔ)
 . ٗٗ: ٖ «البلدان معجم» و ،ٓٔٗ: 1 «الباري فتح» فً كلا(ٗٔ)
 .2ٖٕٙ/2(:ص112ٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .5ٕ٘/ٕانظر تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .«الرش»فً المطبوع:  (2ٔ)
 .5ٕ٘/ٕانظر تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1ٔ)
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 .(ٕ)ولٌل: أنهما ٌصبان فً بحر جرجان
 الخضُر وإلٌاس ، وهما بحران فً العلم ، حكاه الماوردي«: مجمع البحرٌن»الثانً: أن المراد بـ

 . (ٖ)عن السدي
 .-وهللا أعلم-للت: وهلا المول ضعٌؾ، ال ٌمتضٌه اللفظ 

اجتماع موسى والخضر  ألنهما بحرا علم. حكاه المرطبً «: مجمع البحرٌن»أن المراد بـالثالث:
 .(ٗ)عن ابن عباس
وهلا لول ضعٌؾ، ال ٌصح  فنن األمر بٌِّن من األحادٌث أنه إنما ُوسم  لال المرطبً:" 

 .(٘)له بحر ماء"
ولال ابن حجر: "وهلا ؼٌر ثابت وال ٌمتضٌه اللفظ، وإنما ٌحسن أن ٌلكر فً مناسبة  

 .(ٙ)اجتماعهما بهلا المكان المخصوص، كما لال السهٌلً: اجتمع البحران بمجمع البحرٌن"
األندلس من البحر المحٌط، لال المرطبً :"حكاه النماش، وهلا مما ٌلكر  أنه بحر الثالث :
 . (2)"كثٌرا

. لاله أحدهما لبل المشرق، واآلخر لبل المؽرب الرابع: ٌعنً: بحر الروم وبحر فارس
 .(ٔٔ)، والفراء(ٓٔ)وٌحٌى بن سبلم ،(5)،  ولتادة(1)مجاهد
لراع فً أرض فارس من وراء ألربٌجان ٌخرج  «:مجمع البحرٌن» لال ابن عطٌة:" 

 .(ٕٔ)من البحر المحٌط من شمالٌه إلى جنوبٌه مما ٌلً بر الشام"
لم ٌبٌن هللا سبحانه وتعالى أي البحرٌن هما، وال جاءنا خبر صحٌح عن الرسول للت: 

وعدمه ال ٌترتب علٌه أمر ملسو هيلع هللا ىلص فً بٌان للن، وعدم معرفة للن ال ٌضرنا شٌئا  فنن معرفة للن 
 .(ٖٔ)دٌنً

 وفً اسم البلد اللي بمجمع البحرٌن، لوالن:  

 . (ٗٔ)أحدهما: أنه إفرٌمٌة، لاله أبً بن كعب
 .(ٙٔ)، لاله دمحم بن كعب المرظً(٘ٔ)والثانً: طنجة
ًَ ُحمُبًا{ ]الكهؾ :   ً إلى أن أبلػ للن ٓٙلوله تعالى:}أَْو أَْمِض [، أي:" أو أسٌر زمانا
 .(2ٔ)المكان"
 .(1ٔ)لال الطبري:" ٌمول: أو أسٌر زمانا ودهرا" 
ًَ ُحمُبًا{ ]الكهؾ :    [، وجوه:ٓٙوفً لوله تعالى:}أَْو أَْمِض
 .(ٕ)، والزجاج(ٔ)ثمانون سنة ، لاله عبد هللا بن عمرو«: الحمب»أحدها : أن 

                                                                                                                                                                               

 .5ٕٗ/1، وروح المعانً:ٕٖٕ/٘تفسٌر أبً السعود: (ٔ)
 .ٗٗ: ٖ :البلدان معجمانظر: (ٕ)
 .ٕٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1/ٔٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .1/ٔٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٓٔٗ/1 الباري فتح(ٙ)
 .5/ٔٔانظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 .٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5٘ٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٓٔ :الوجٌز لمحرر(ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٕانظر الرواٌات التفسٌرٌة فً فتح الباري: (ٖٔ)
 .2ٖٕ٘/2(:ص11ٕٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .البحر على تطلّ  المؽرب فً معروفة مدٌنة «طنجة»(٘ٔ)
 .ٙ٘/1ٔ، وتفسٌر الطبري:2ٖٕٙ/2(:ص112ٕٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .1ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
 .ٙ٘/1ٔتفسً الطبري: (1ٔ)
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 .(ٖ)الثانً : أنه سبعون سنة ، لاله مجاهد
 .(ٙ)، وأبو عبٌدة(٘)، وابن زٌد(ٗ)لاله لتادة الزمان ،« الحمب»الثالث : أن 

، ومنه لول امرىء (5)،  واختاره الطبري(1)، ومماتل(2)الرابع : أنه الدهر ، لاله ابن عباس
 :(ٓٔ)المٌس

 نحن الملون وأبناء الملون ، لنا  ...  ِملٌن به عاش هلا الناس أحمابا
 .(ٕٔ)، والفراء(ٔٔ)، لاله الكلبً«سنة»فً لؽة لٌس: « الحمب»الخامس : أن
بنسكان « حمبا»وابن ٌعمر:  ولرأ أبو رزٌن، والحسن، وأبو مجلز، ولتادة، والجحدري، 
 .(ٖٔ)الكاؾ
 

 المرآن
ٌْنِِهَما نَِسٌَا ُحوتَُهَما فَاتََّخذَ َسبٌِلَهُ فًِ اْلبَْحِر َسَربًا ) ا بَلَؽَا َمْجَمَع بَ  [ٔٙ({ ]الكهؾ : ٔٙ}فَلَمَّ

 التفسٌر:
ٌْر، فلما وصبل ملتمى البحرٌن جلسا عند صخرة، ونسٌا حوتهما اللي أُمر موسى وَجدَّا فً  السَّ

بؤخله معه لوتًا لهما، وحمله ٌوشع فً ِمْكتَل، فنلا الحوت ٌصبح حًٌّا وٌنحدر فً البحر، وٌتخل 
 له فٌه طرٌمًا مفتوًحا.

ٌَا ُحوتَهُ   نِِهَما نَِس ٌْ ا بَلَؽَا َمْجَمَع بَ [، أي:" فلما وصبل ملتمى َٔٙما{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}فَلَمَّ
 .(ٗٔ)البحرٌن جلسا عند صخرة، ونسٌا حوتهما اللي أُمر موسى بؤخله معه لوتًا لهما"

لال الطبري:" ٌعنً تعالى لكره: فلما بلػ موسى وفتاه مجمع البحرٌن، تركا  
 .(٘ٔ)}حوتهما{"
ا حوتهما{، لال: عن مجاهد : لوله "}مجمع بٌنهما{، لال: بٌن البحرٌن، }نسٌ 

 .(ٙٔ)أضبله"
}ٌَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْإلُُإ َواْلَمْرَجاُن{  وإنما نسٌه ٌوشع فؤضافه إلٌهما، كما لال :لال الفراء:" 

ومثله فً الكبلم أن تمول: عندي ، (2ٔ)[، وإنما ٌخرج من الملح دون العلب"ٕٕ]الرحمن : 
إحداهما وٌستمى على األخرى ولد ٌمكن أن ٌكونا دابتان أركبهما وأستمً علٌهما، وإنما ٌركب 

 .(1ٔ)جمٌعا تركبان وٌستمى علٌهما. وهلا من سعة العربٌة التً ٌحتج بسعتها"

                                                                                                                                                                               

 .ٙ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .55ٕ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .ٙ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٓٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٙ)
 .1٘-2٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٙ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .5ٙ/ٖظر: زاد المسٌر:ان (ٖٔ)
 .ٖٓٓالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .2٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (2ٔ)
 .2ٗٔ/ٔمعانً المرآن: (1ٔ)
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لال ابن لتٌبة:" روي فً التفسٌر: أن النّاسً كان ٌوشع بن نون وٌدلّن لوله لموسى،  
 .(ٔ)["ٖٙصلّى هللا علٌه وسلم: }فَنِنًِّ نَِسٌُت اْلُحوَت{ ]الكهؾ: 

لال ابن عثٌمٌن:" نسٌان لهول ولٌس نسٌان ترن، وهلا من حكمة هللا عز وجل، أن هللا  
أنساهما للن لحكمة، وهلا الحوت لد جعله هللا سبحانه وتعالى عبلمة لموسى، أنن متى فمدت 
الحوت فثَم الخضر، وهلا الحوت كان فً ِمْكتَل وكانا ٌمتاتان منه، ولما وصبل إلى مكان ما ناما 

ٌه عند صخرة، فلما استٌمظا وإلا الحوت لٌس موجوداً، لكنه أي: الفتى لم ٌتفمد المكتل ونسً ف
خرج من المكتل، ودخل فً البحر وجعل ٌسٌر فً  -سبحان هللا  -شؤنه وأمره، هلا الحوت 
 .(ٕ)البحر، والبحر ٌنحاز عنه"

[، أي:" فاتخل الحوت سبٌله فً ٔٙؾ : لوله تعالى:}فَاتََّخَل َسبٌِلَهُ فًِ اْلبَْحِر َسَرًبا{ ]الكه 
 .(ٖ)البحر مسلكاً"
 .(ٗ)عن مجاهد :"}فاتخل سبٌله فً البحر سربا{، لال: الحوت اتخل" 
 .(٘)المسلن والملهب، ٌسرب فٌه: ٌلهب فٌه وٌسلكه"«: سرب»ٌعنً بالـ لال الطبري:" 
 .(٘)وٌسلكه"
َساِرٌب بِالنََّهار{ }وَ  أي: مسلكا وملهبا أي ٌسرب فٌه، وفى آٌة أخرى: لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٙ)["ٓٔ]الرعد : 
 .(2)أي: فاتخل الحوت طرٌمه فً البحر، ملهبا ومسلكا" لال ابن لتٌبة:" 
لال ابن عثٌمٌن:" }َسَرباً{، أي: مثل السرب، والسرب هو السرداب ٌعنً أنه ٌشك الماء  

انؽمر فً البحر ٌتبلءم  وال ٌتبلءم الماء، وهلا من آٌات هللا، وإال فمد جرت العادة أن الحوت إلا
البحر علٌه، لكن هلا الحوت من آٌات هللا، أوالً: أنه لد مات، وأنهما ٌمتاتان منه، ثم صار حٌاً 

 .(1)ودخل البحر ثانٌاً: أنه صار طرٌمه على هلا الوجه، وهلا من آٌات هللا تبارن وتعالى"

 [، ثبلثة وجوه:ٔٙا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}فَاتََّخلَ َسبٌِلَهُ فًِ اْلبَْحِر َسَربً وفً  
 .(5)صار طرٌمه اللي ٌسلن فٌه كالجحر. لاله ابن عباسأحدها: معناه: 
جاء فرأى أثر جناحٌه فً الطٌن حٌن ولع فً الماء، لال ابن عباس  لال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)}فاتخل سبٌله فً البحر سربا{، وحلك بٌده"
 حٌن لكر حدٌث للن: "ما انجاب ماء منل كان عن أبً بن كعب، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

فانجاب كالكوة حتى رجع إلٌه موسى، فرأى مسلكه،  (ٔٔ)الناس ؼٌره ثبت مكان الحوت اللي فٌه
 .(ٕٔ)فمال: للن ما كنا نبؽً"

 .(ٗٔ)، وبه لال الفراء(ٖٔ)الثانً: معناه: صار طرٌمه فً البحر ماء جامدا. وهلا لول لتادة

                                                             

 . 2٘ٔتؤوٌل مشكل المرآن:(ٔ)
 .5ٓٔ:«الكهؾ»تفسٌر العثٌمٌن (ٕ)
 .1ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٓٗ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .5ٕٙؼرٌب المرآن: (2)
 .5ٓٔ:«الكهؾ»تفسٌر العثٌمٌن (1)
 .1٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
. إلخ".. . . منه دخل الحوت كان ماء بٌت ؼٌر": هكلا، ٖٕٗ/٘: الدر فً واللي ،تفسٌر الطبري فً كلا(ٔٔ)
 .إلخ ...".الحوت مكان مسٌر ؼٌر :"،2ٗٔ/٘كثٌر ابن تفسٌر وفً
 .1٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
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حتى أفضى إلى البحر، ثم سلن، فجعل ال ٌسلن فٌه طرٌما ( ٔ)سرب من الجر لال لتادة:" 
 .(ٕ)طرٌما إال صار ماء جامدا"

كان مالحا فلما حًٌ بالماء اللي أصابه من العٌن فولع فً البحر جمد  لال الفراء:" 
 .(ٖ)طرٌمه فى البحر فكان كالسرب"

 .(ٗ)عن ابن عباس أٌضامعناه: صار طرٌمه فً البحر حجرا. وهلا المول مروي الثالث: 
 .(٘)لال ابن عباس:" حمل الحوت ال ٌمس شٌئا من البحر إال ٌبس حتى ٌكون صخرة" 

اتخل سبٌله سربا فً البر إلى الماء، حتى وصل إلٌه ال فً البحر. وهلا لول ابن الرابع: معناه: 
 .(ٙ)زٌد

ابن زٌد،  لال ابن زٌد:" حشر الحوت فً البطحاء بعد موته حٌن أحٌاه هللا، لال 
وأخبرنً أبو شجاع أنه رآه لال: أتٌت به فنلا هو شمة حوت وعٌن واحدة، وشك آخر لٌس فٌه 

 .(2)شًء"
دخل الحوت فً البطحاء بعد موته حٌن أحٌاه هللا، ثم اتخل فٌها سربا  ولال ابن زٌد:" 

بعد حتى وصل إلى البحر. والسرب، طرٌك حتى وصل إلى الماء وهً بطحاء ٌابسة فً البر، 
 .(1)ما أكل منه دهرا طوٌبل وهو زاده، ثم أحٌاه هللا"

والصواب من المول فً للن أن ٌمال كما لال هللا عز وجل: واتخل  لال الطبري:" 
الحوت طرٌمه فً البحر سربا. وجائز أن ٌكون للن السرب كان بانجٌاب عن األرض، وجائز 

 حجرا. أن ٌكون كان بجمود الماء، وجائز أن ٌكون كان بتحوله
ًّ عنه" وأصح األلوال فٌه ما روي الخبر به عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اللي لكرنا عن أب
(5). 

 .(ٓٔ). لاله مماتلٌعنً اتخل الحوت طرٌمه فً البحر كهٌئة فم المربةالخامس: 
لما علم ما فً التوراة وفٌها تفصٌل كل  -علٌه السبلم -وللن أن موسى لال مماتل:"

من  شًء لال له رجل من بنً إسرائٌل: هل فً األرض أحد أعلم منن؟ لال: ال، ما بمً أحد
إلٌه أن رجبل من عبادي ٌسكن جزائر البحر،  -عز وجل -عباد هللا، هو أعلم منً. فؤوحى هللا
: احمل معن سمكة -علٌن السبلم -لال: فكٌؾ لً به؟ لال جبرٌلٌمال له الخضر هو أعلم منن. 

مالحة فحٌث تنساها تجد الخضر هنالن فسار موسى وٌوشع بن نون ومعهما خبز وسمكة مالحة 
فً مكتل على ساحل البحر فؤوى إلى الصخرة لٌبل، والصخرة بؤرض تسمى مروان على ساحل 

عندها تلن اللٌلة ولرب موسى المكتل من العٌن بحر أٌلة وعندها عٌن تسمى عٌن الحٌاة فباتا 
وفٌها السمكة فؤصابها الماء فعاشت ونام موسى فولعت السمكة فً البحر فجعل ال ٌمس 
صفحتها شًء من الماء إال انفلك عنه  فمام الماء من كل جانب وصار أثر الحوت فً الماء 

: }فاتخل سبٌله -سبحانه -ن لولهكهٌئة السرب فً األرض والتصد الحوت فً مجراه لٌلحماه، فلل
فً البحر سربا{، ٌعنً: الحوت اتخل سبٌله ٌعنً طرٌمه فً البحر سربا ٌمول كهٌئة فم المربة 

 .(ٔٔ)فلما أصبحا ومشٌا"
 

 المرآن
                                                             

 .(جر: اللسان) فً كما األرض، من الوهدة: هنا بالجر المراد لعل(ٔ)
 .5٘/1ٔأخرجه البري: (ٕ)
 .ٗ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .5٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5٘/1ٔأخرجه البري: (٘)
 .5٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5٘/1ٔأخرجه البري: (2)
 .22ٖٕ/2(:ص15ٖٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .5٘/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٖ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .5ٖ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
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ا َجاَوَزا لَاَل ِلفَتَاهُ آتِنَا َؼَداَءنَا لَمَْد لَِمٌنَا ِمْن َسفَِرنَا َهذَا نََصبًا )  [ٕٙ: ({ ]الكهؾ ٕٙ}فَلَمَّ
 التفسٌر:

فلما فارلا المكان اللي نسٌا فٌه الحوت وشعر موسى بالجوع، لال لخادمه: أحضر إلٌنا ؼداءنا، 
 لمد لمٌنا من سفرنا هلا تعبًا.

ا َجاَوَزا لَاَل ِلفَتَاهُ آتَِنا َؼَداَءنَا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  [، أي:" فلما فارلا المكان ٕٙ}فَلَمَّ
 .(ٔ)وشعر موسى بالجوع، لال لخادمه: أحضر إلٌنا ؼداءنا"اللي نسٌا فٌه الحوت 

ٌمول تعالى لكره: }فلما جاوزا{ موسى وفتاه مجمع البحرٌن، }لال{  لال الطبري:" 
 .(ٕ)موسى }لفتاه{ ٌوشع : جئنا بؽدائنا وأعطناه"

لمٌنا من سفرنا هلا [، أي:" لمد ٕٙ}لَمَْد لَِمٌنَا ِمْن َسَفِرنَا َهلَا نََصًبا{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)تعبًا"

 .(ٗ)ٌعنً: مشمة فً أبداننا" لال مماتل:" 
ٌمول: لمد لمٌنا من سفرنا هلا عناء وتعبا، ولال للن موسى، فٌما لكر،  لال الطبري:" 

 .(٘)بعد ما جاوز الصخرة، حٌن ألمً علٌه الجوع لٌتلكر الحوت، وٌرجع إلى موضع مطلبه"
ٌه السبلم شك الحوت وملحه وتؽدى منه وتعشى، فلما إن موسى عل لال ابن عباس:" 

 .(ٙ)كان من الؽد لال لفتاه آتنا ؼداءنا لمد لمٌنا من سفرنا هلا نصبا"
 .(2)كان مملوحا]أي: الحوت[ مشموق البطن" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 

 المرآن
ْخَرِة فَِإنًِّ نَِسٌُت  ٌْنَا إِلَى الصَّ ٌَْت إِْذ أََو ٌَْطاُن أَْن أَْذكَُرهُ َواتََّخَذ }لَاَل أََرأَ اْلُحوَت َوَما أَْنَسانٌِهُ إاِلَّ الشَّ

 [ٖٙ({ ]الكهؾ : َٖٙسبٌِلَهُ فًِ اْلبَْحِر َعَجبًا )

 التفسٌر:
لال له خادمه: أتلكر حٌن لجؤنا إلى الصخرة التً استرحنا عندها؟ فننً نسٌت أن أخبرن ما كان 

ن إال الشٌطان، فنن الحوت المٌت دبَّْت فٌه الحٌاة، ولفز من الحوت، وما أنسانً أن ألكر للن ل
 فً البحر، واتخل له فٌه طرٌمًا، وكان أمره مما ٌُْعَجُب منه.

ْخَرةِ فَنِّنًِ نَِسٌُت اْلُحوَت{ ]الكهؾ :   ٌْنَا إِلَى الصَّ ٌَْت إِْل أََو [، أي:" ٖٙلوله تعالى:}لَاَل أََرأَ
الصخرة التً استرحنا عندها؟ فننً نسٌت أن أخبرن ما كان  لال له خادمه: أتلكر حٌن لجؤنا إلى

 .(1)من الحوت"
ٌمول تعالى لكره: لال فتى موسى لموسى حٌن لال له: آتنا ؼداءنا لنطعم:  لال الطبري:" 

 .(5)أرأٌت إلا أوٌنا إلى الصخرة فننً نسٌت الحوت هنالن "
ٌَْطاُن   [، أي:" وما أنسانً أن ٖٙأَْن أَْلكَُرهُ{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َوَما أَْنَسانٌِهُ إِالَّ الشَّ

 .(ٓٔ)ألكر للن لن إال الشٌطان"
 .(ٔٔ)وما أنسانً أن ألكر الحوت إال الشٌطان" لال الطبري:" 
 .(ٔ)«وما أنسانٌه أن ألكره إال الشٌطان»مصحؾ عبد هللا:  وفً 

                                                             

 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٖ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .22ٖٕ/2(:ص15ٕٗٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٕٙ/2(:ص15ٕٓٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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  ًّ  .(ٕ)«وما أنسانٌه إال الشٌطان إن ألكر له:»وفً لراءة أب
[، أي:" واتخل الحوُت طرٌمة ٖٙلوله تعالى:}َواتََّخلَ َسبٌِلَهُ فًِ اْلبَْحِر َعَجبًا{ ]الكهؾ :  

 . (ٖ)فً البحر وكان أمره عجباً"
 .(ٗ)ٌمول: اتخل موسى سبٌل الحوت }فً البحر عجبا{" لال الفراء:" 
حر عن مجاهد، لوله: "}فً البحر عجبا{، لال: موسى ٌعجب من أثر الحوت فً الب 

 .(٘)ودوراته التً ؼاب فٌها، فوجد عندها خضرا"
أتً الحوت على عٌن فً البحر ٌمال لها: عٌن الحٌاة، فلما أصاب تلن العٌن  لال لتادة:" 

 .(ٙ)رد هللا إلٌه روحه"
 

 المرآن
ا َعلَى آثَاِرِهَما لََصًصا )  [ٗٙ({ ]الكهؾ : ٗٙ}لَاَل ذَِلَن َما كُنَّا نَْبػِ فَاْرتَدَّ

 التفسٌر:
لال موسى: ما حصل هو ما كنا نطلبه، فننه عبلمة لً على مكان العبد الصالح، فرجعا ٌمصان 

 آثار مشٌهما حتى انتهٌا إلى الصخرة.
[، أي:" لال موسى: ما حصل هو ما كنا ٗٙلوله تعالى:}لَاَل لَِلَن َما كُنَّا نَْبِػ{ ]الكهؾ :  

 .(2)صالح"نطلبه، فننه عبلمة لً على مكان العبد ال
[، أي:" فرجعا ٌمصان آثار ٗٙلوله تعالى:}فَاْرتَدَّا َعلَى آثَاِرِهَما لََصًصا{ ]الكهؾ :  

 .(1)مشٌهما حتى انتهٌا إلى الصخرة"
 .(5)عودهما على بدئهما" لال لتادة:" 
لال سفٌان: ٌزعم ناس إن تلن الصخرة عندها عٌن الحٌاة. وال ٌصٌب ماإها مٌتا إال  

 .(ٓٔ)وكان الحوت لد أكل منه. فما لطر علٌه الماء عاش"عاش. لال: 
 [:ٗٙ-ٓٙفوائد اآلٌات:]

عتب هللا تعالى على رسوله موسى علٌه السبلم عندما سئل هل هنان من هو أعلم منن  -ٔ
فمال ال وكان المفروض أن ٌمول على األلل هللا أعلم. فعولب لللن فكلؾ هله الرحلة 

 الشالة.
 ، وخدمة التلمٌل للشٌخ، إل كان ٌوشع ٌخدم موسى بحمل الزاد.استحباب الرفمة فً السفر -ٕ
 طروء النسٌان على اإلنسان مهما كان صالحا.  -ٖ
 مراجعة الصواب بعد الخطؤ خٌر من التمادي على الخطؤ }فارتدا على آثارهما لصصا{. -ٗ
تجلى لدرة هللا تعالى فً إحٌاء الحوت بعد الموت، وانجٌاب الماء علٌه حتى كان  -٘

فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. وبه استدل موسى أي بهلا العجب على كالطاق 
 مكان خضر فوجده هنان.

 
 المرآن

                                                                                                                                                                               

 .ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22ٖٕ/2(:ص15ٕ٘ٔتفسٌر ابن أبً حاتم)) (ٕ)
 .1ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٗ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٓٙ/1ٔاخجره الطبري: (٘)
 22ٖٕ/2(:ص152ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 22ٖٕ/2(:ص151ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٕٓ/2(:ص12ٕ٘ٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
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ٌْنَاهُ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمْن لَُدنَّا ِعْلًما )  [٘ٙ({ ]الكهؾ : ٘ٙ}فََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعبَاِدنَا آتَ
 التفسٌر:

، آتٌناه رحمة من عندنا، وَعلَّْمناه  -علٌه السبلم -من عبادنا هو الَخِضر فوجدا هنان عبًدا صالًحا 
 ِمن لدنَّا علًما عظًٌما.

[، أي:" فوجدا هنان عبًدا صالًحا من ٘ٙلوله تعالى:}فََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعبَاِدنَا{ ]الكهؾ :  
 .(ٔ)"-علٌه السبلم -عبادنا هو الَخِضر 

 .(ٕ)عالما ٌمال له: خضر"لال لتادة:" لمٌا رجبل  
فلمٌا رجبل عالما ٌمال له الخضر، فلكر لنا أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إنما سمً  لال لتادة:" 

 .(ٖ)الخضر خضرا ألنه لعد على فروة بٌضاء، فاهتزت به خضراء"
، ألنه كان إلا جلس فً مكان أخضر ما حوله، «الخضر:»إنما سمً  لال عكرمة:" 
 .(ٗ)ت ثٌابه خضرا"وكان

، ألنه إلا لام فً مكان نبت العشب تحت رجلٌه «الخضر:»إنما سمً  لال السدي:" 
 .(٘)حتى ٌؽطً لدمٌه"

ٌْنَاهُ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا{ ]الكهؾ :   [، أي:" وهبناه نعمة عظٌمة وفضبًل ٘ٙلوله تعالى:}آتَ
 .(ٙ)كبٌراً"
 .(2)أعطٌناه الهدى والنبوة" لال ابن عباس:" 
 .(1)ٌمول: وهبنا له رحمة من عندنا" لال الطبري:" 

 .(5)لال الصابونً:" وهً الكرامات التً أظهرها هللا على ٌدٌه"
[، أي:" وَعلَّْمناه ِمن لدنَّا علًما ٘ٙلوله تعالى:}َوَعلَّْمَناهُ ِمْن لَُدنَّا ِعْلًما{ ]الكهؾ :  
 .(ٓٔ)عظًٌما"

 .(ٔٔ)ا أٌضا علما"ٌمول: وعلمناه من عندن لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)لال لتادة:" أي: من عندنا علما" 
عن عبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، :"عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن  

لٌس بن حصن الفزاري فً صاحب موسى، فمال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبً بن 
فً صاحب موسى اللي سؤل السبٌل  كعب، فدعاه ابن عباس فمال: إنً تمارٌت أنا وصاحبً هلا

إلى لمٌه، فمال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌلكر شؤنه؟ لال: إنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "بٌنا 
موسى فً مؤل من بنً إسرائٌل إل جاءه رجل فمال: تعلم مكان أحد أعلم منن؟ لال موسى: ال 

نا خضر، فسؤل موسى السبٌل إلى لمٌه، فجعل هللا له الحوت آٌة، فؤوحى هللا إلى موسى: بلى عبد
ولٌل له: إلا فمدت الحوت فارجع فننن ستلماه، فكان موسى ٌتبع أثر الحوت فً البحر، فمال فتى 

                                                             

 .1ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .22ٖٕ/2(:ص15ٕٙٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 هً فنلا": الحلبً طبعة ٕٕٓ ص المفسر للثعلبً "المجالس عرائس" فً. و1ٓ-1/25ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 ".خضراء تحته تهتز
 .22ٖٕ/2(:ص155ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .22ٖٕ/2(:ص5ٕٓٓٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 . وعزاه الى ابن أبً حاتم.ٕ٘ٗ/٘الدر المنثور:  (2)
 .ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .1ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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موسى لموسى: أرأٌت إل أوٌنا إلى الصخرة، فننً نسٌت الحوت، لال موسى: للن ما كنا نبػ، 
 .(ٔ)دا عبدنا خضرا، وكان من شؤنهما ما لص هللا فً كتابه"فارتدا على آثارهما لصصا، فوج

عن سعٌد بن جبٌر، لال: "جلست فؤسند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب، فمال  
بعضهم: ٌا أبا العباس، إن نوفا ابن امرأة كعب ٌزعم عن كعب، أن موسى النبً اللي طلب 

عباس: أنوؾ ٌمول هلا؟ لال سعٌد: فملت له  العالم، إنما هو موسى بن مٌشا، لال سعٌد، لال ابن
نعم، أنا سمعت نوفا ٌمول للن، لال: أنت سمعته ٌا سعٌد؟ لال: للت: نعم، لال: كلب نوؾ، ثم 
لال ابن عباس: حدثنً أبً بن كعب أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: إن موسى هو نبً بنً إسرائٌل سؤل 

أحد هو أعلم منً فادللنً علٌه، فمال له: نعم فً عبادي ربه فمال: أي رب إن كان فً عبادن 
من هو أعلم منن، ثم نعت له مكانه، وألن له فً لمٌه، فخرج موسى معه فتاه ومعه، حوت 
ملٌح، ولد لٌل له: إلا حًٌ هلا الحوت فً مكان فصاحبن هنالن ولد أدركت حاجتن، فخرج 

تى جهده السٌر، وانتهى إلى الصخرة موسى ومعه فتاه، ومعه للن الحوت ٌحمبلنه، فسار ح
وإلى للن الماء، ماء الحٌاة، من شرب منه خلد. وال ٌماربه شًء مٌت إال حًٌ، فلما نزال ومس 
الحوت الماء حًٌ، فاتخل سبٌله فً البحر سربا، فانطلما، فلما جاوزا منملبه لال موسى: آتنا 

أرأٌت إل أوٌنا إلى الصخرة فننً نسٌت  ؼداءنا لمد لمٌنا من سفرنا هلا نصبا، لال الفتى ولكر:
الحوت وما أنسانٌه إال الشٌطان أن ألكره واتخل سبٌله فً البحر عجبا" لال ابن عباس: فظهر 
موسى على الصخرة حٌن انتهٌا إلٌها، فنلا رجل متلفؾ فً كساء له، فسلم موسى، فرد علٌه 

؟ لال له موسى: جئتن لتعلمنً مما العالم، ثم لال له: وما جاء بن؟ إن كان لن فً لومن لشؽل
علمت رشدا، }لال إنن لن تستطٌع معً صبرا{ ، وكان رجبل ٌعلم علم الؽٌب لد علم للن، فمال 
موسى: بلى لال: }وكٌؾ تصبر على ما لم تحط به خبرا{: أي إنما تعرؾ ظاهر ما ترى من 

ابرا وال أعصً لن أمرا{، العدل، ولم تحط من علم الؽٌب بما أعلم }لال ستجدنً إن شاء هللا ص

وإن رأٌت ما ٌخالفنً، لال :}فنن اتبعتنً فبل تسؤلنً عن شًء{، وإن أنكرته، }حتى أحدث لن 
منه لكرا{، فانطلما ٌمشٌان على ساحل البحر، ٌتعرضان الناس، ٌلتمسان من ٌحملهما، حتى 

ال أوثك منها، فسؤال مرت بهما سفٌنة جدٌدة وثٌمة لم ٌمر بهما من السفن شًء أحسن وال أجمل و
أهلها أن ٌحملوهما، فحملوهما، فلما اطمؤنا فٌها، ولجت بهما مع أهلها، أخرج منمارا له 
ومطرلة، ثم عمد إلى ناحٌة منها فضرب فٌها بالمنمار حتى خرلها، ثم أخل لوحا فطبمه علٌها، 

ها لمد جئت شٌئا ثم جلس علٌها ٌرلعها. لال له موسى ورأى أمرا فظع به: }أخرلتها لتؽرق أهل
إمرا لال ألم ألل إنن لن تستطٌع معً صبرا لال ال تإاخلنً بما نسٌت{: أي ما تركت من 
عهدن }وال ترهمنً من أمري عسرا{، ثم خرجا من السفٌنة، فانطلما حتى إلا أتٌا أهل لرٌة فنلا 

منه، فؤخله ؼلمان ٌلعبون خلفها، فٌهم ؼبلم لٌس فً الؽلمان أظرؾ منه، وال أثرى وال أوضؤ 
بٌده، وأخل حجرا، لال: فضرب به رأسه حتى دمؽه فمتله، لال: فرأى موسى أمرا فظٌعا ال 
صبر علٌه، صبً صؽٌر ال لنب له }لال ألتلت نفسا زكٌة بؽٌر نفس{، أي: صؽٌرة بؽٌر نفس 
}لمد جئت شٌئا نكرا لال ألم ألل لن إنن لن تستطٌع معً صبرا لال إن سؤلتن عن شًء بعدها 

 تصاحبنً لد بلؽت من لدنً علرا{ : أي: لد أعلرت فً شؤنً }فانطلما حتى إلا أتٌا أهل فبل
لرٌة استطعما أهلها فؤبوا أن ٌضٌفوهما فوجدا فٌها جدارا ٌرٌد أن ٌنمض{ فهدمه، ثم لعد ٌبنٌه، 
فضجر موسى مما رآه ٌصنع من التكلٌؾ لما لٌس علٌه صبر، فمال: }لو شئت التخلت علٌه 

ي: لد استطعمناهم فلم ٌطعمونا، وضفناهم فلم ٌضٌفونا، ثم لعدت فً ؼٌر صنٌعة، ولو أجرا{، أ
شئت ألعطٌت علٌه أجرا فً عمله }لال هلا فراق بٌنً وبٌنن سؤنبئن بتؤوٌل ما لم تستطع علٌه 
صبرا أما السفٌنة فكانت لمساكٌن ٌعملون فً البحر فؤردت أن أعٌبها وكان وراءهم ملن ٌؤخل 

صبا{، وفً لراءة أبً بن كعب: كل سفٌنة صالحة، وإنما عبتها ألرده عنها، فسلمت كل سفٌنة ؼ
حٌن رأى العٌب اللي صنعت بها. }وأما الؽبلم فكان أبواه مإمنٌن فخشٌنا أن ٌرهمهما طؽٌانا 
وكفرا فؤردنا أن ٌبدلهما ربهما خٌرا منه زكاة وألرب رحما وأما الجدار فكان لؽبلمٌن ٌتٌمٌن 

                                                             

 .1/2ٓٔأخرجه الطبري: (ٔ)
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وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فؤراد ربن أن ٌبلؽا أشدهما وٌستخرجا  فً المدٌنة
كنزهما رحمة من ربن وما فعلته عن أمري{ : أي ما فعلته عن نفسً }للن تؤوٌل ما لم تسطع 

 .(ٔ)علٌه صبرا{، فكان ابن عباس ٌمول: ما كان الكنز إال علما"
 

 المرآن
ا عُلِّْمَت ُرْشًدا )}لَاَل لَهُ ُموَسى َهْل   [ٙٙ({ ]الكهؾ : ٙٙأَتَّبِعَُن َعلَى أَْن تُعَلَِّمِن ِممَّ

 التفسٌر:
فسلَّم علٌه موسى، ولال له: أتؤلن لً أن أتبعن  لتعلمنً من العلم اللي علمن هللا إٌاه ما أسترشد 

 به وأنتفع؟
تعلمنً{ من  لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: لال موسى للعالم: }هل أتبعن على أن 

 .(ٕ)العلم اللي علمن هللا ما هو رشاد إلى الحك، ودلٌل على هدى؟"
لال مكً:" أي: لال: موسى للخضر هل أتبعن على أن تعلمنً مما علمن هللا رشداً إلى  

 .(ٖ)الحك ودلٌبلً على الهدى"
 لال النحاس:" هلا سإال المبلطؾ والمخاطب المبالػ فً حسن األدب والمعنى هل ٌتفك 

 .(ٗ)لن وٌخؾ علٌن أن تؤلن لً فً مرافمتن أللتبس من علمن ما ٌرشدنً"
فرجعا ٌمصان آثارهما حتى انتهٌا إلى الصخرة، فنلا رجل مسجى  لال ابن عباس:" 

بثوب فسلم علٌه موسى، فمال الخضر: وأنى بؤرضن السبلم؟ لال: أنا موسى. لال: موسى بن 
 . (٘)إسرائٌل؟ لال: نعم أتٌتن لتعلمنً مما علمت رشدا"

: إنً فسلم كل واحد منهما على صاحبه، فمال له موسى وفً رواٌة عن ابن عباس:"
 .(ٙ)أرٌد إن تصحبنً"

لرأ أبو عمرو }مما علمت رشدا{ بفتح الراء والشٌن ولرأ البالون }رشدا{ بنسكان الشٌن  
الصبلح، كموله }فَنِْن «: الرشد»وضم الراء وهما لؽتان مثل :الحزن والحزن، ولال آخرون: 

 .(2) فً الدٌن« الرشد»[، وٙآنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا{ ]النساء : 
 

 المرآن
ًَ َصْبًرا )  [2ٙ({ ]الكهؾ : 2ٙ}لَاَل إِنََّن لَْن تَْستَِطٌَع َمِع

 التفسٌر:
 لن تطٌك أن تصبر على اتباعً ومبلزمتً. -ٌا موسى-لال له الَخِضر: إنن 

إنً على علم من علم هللا علمنٌه  ، "ٌا موسى،(1)لال ابن عباس:" ٌمول: ال تطٌك للن" 
 .(5)من علم هللا علمن هللا ال أعلمه"ال تعلمه أنت، وأنت على علم 

 .(ٓٔ)لال الزجاج:" هدا لول الخضر لموسى" 

                                                             

 .2ٙ-ٙٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1/2ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٗٗ/ٙالهداٌة ؼلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 فً خبر مطول. 2ٖٕٔ-2ٖٕٓ/2(:ص12ٕ٘ٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 . فً خبر مطول.2ٖٕ٘-2ٖٕٗ/2(:ص121ٕٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٗحجة المراءات: (2)
 . فً خبر مطول.2ٖٕٗ-2ٖٖٕ/2(:ص122ٕٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 فً خبر مطول. 2ٖٕٔ-2ٖٕٓ/2(:ص12ٕ٘ٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٔٓ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
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لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: لال العالم: إنن لن تطٌك الصبر معً، وللن أنً أعمل  
بباطن علم علمنٌه هللا، وال علم لن إال بظاهر من األمور، فبل تصبر على ما ترى من 

 .(ٔ)األفعال"
وال تعلم أنت إال بالظاهر   -عز وجل-أي: إنً أعلم بباطن علم علمنٌه هللا  لال مكً:" 

 .(ٕ)من األمور فبل تصبر على ما ترى منً ألن أفعالً بؽٌر دلٌل فً رأي العٌن"
 

 المرآن
ٌَْؾ تَْصبُِر َعلَى َما لَْم تُِحْط بِِه ُخْبًرا )  [2ٙ({ ]الكهؾ : 2ٙ}َوَك

 التفسٌر:
 سؤفعله من أمور تخفى علٌن مما علمنٌه هللا تعالى؟وكٌؾ لن الصبر على ما 

لال الطبري:" ٌمول عز لكره مخبرا عن لول العالم لموسى: وكٌؾ تصبر ٌا موسى  
على ما ترى منً من األفعال التً ال علم لن بوجوه صوابها، وتمٌم معً علٌها، وأنت إنما تحكم 

مبلػ علمن، وأفعالً تمع بؽٌر على صواب المصٌب وخطؤ المخطئ بالظاهر اللي عندن، وب
دلٌل ظاهر لرأي عٌنن على صوابها، ألنها تبتدئ ألسباب تحدث آجلة ؼٌر عاجلة، ال علم لن 

 .(ٖ)بالحادث عنها، ألنها ؼٌب، وال تحٌط بعلم الؽٌب علما"
لال الزجاج:" ثم أعلمه العلة فً ترن الصبر فمال: وكٌؾ تصبر على ما ظاهره منكر،  

 .(ٗ)الحون ال ٌصبرون على ما ٌرونه منكرا"واألنبٌاء والص
لال النحاس:" أعلمه العلة فً ترن الصبر فمال : وكٌؾ تصبر على ما ظاهره خطؤ ولم  

تخبر بوجه الحكمة فٌه واألنبٌاء ال ٌمرون على منكر وال ٌسعهم التمرٌر، أي: ال ٌسعن السكوت 
 .(٘)جرٌا على عادتن وحكمن"

كفى بالتوراة علما وببنً إسرائٌل شؽبل، فؤعاد  -ٌه السبلمعل -لال الخضر لال مماتل:" 
الكبلم فمال الخضر :}إنن لن تستطٌع معً صبرا{، لال موسى: ولم؟ لال: ألنً أعمل  موسى

أعماال ال تعرفها وال تصبر على ما ترى من العجائب حتى تسؤلنً عنه }وكٌؾ تصبر على ما 
 .(ٙ)لم تحط به خبرا{، ٌعنً: علما "

"علل للن بؤنه تولى أمورا هً فً ظاهرها مناكٌر والرجل الصالح ال  النسفً:لال  
 .(2)ٌتمالن أن ٌجزع إلا رأى للن فكٌؾ إلا كان نبٌا"

 
 المرآن

ُ َصابًِرا َواَل أَْعِصً لََن أَْمًرا )  [2ٙ({ ]الكهؾ : 2ٙ}لَاَل َستَِجُدنًِ إِْن َشاَء َّللاَّ
 التفسٌر:

 هللا صابًرا على ما أراه منن، وال أخالؾ لن أمًرا تؤمرنً به. لال له موسى: ستجدنً إن شاء
ُ َصاِبًرا{ ]الكهؾ :   [، أي:" لال له موسى: 5ٙلوله تعالى:}لَاَل َستَِجُدنًِ إِْن َشاَء َّللاَّ

 .(1)ستجدنً إن شاء هللا صابًرا على ما أراه منن"
منن وإن كان خبلفا لما  لال الطبري:" لال: }ستجدنً إن شاء هللا صابرا{، على ما أرى 

 .(ٔ)هو عندي صواب "

                                                             

 .1/2ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٙٗٗ/ٙغ النهاٌة:الهداٌة ؼلى بلو (ٕ)
 .1/2ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٓ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .5٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٕتفسٌر النسفً: (2)
 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر:(1)
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 .(ٕ)لال النحاس:" هلا لول موسى للخضر، أي: سؤصبر بمشٌئة هللا" 
 .(ٖ)لال مكً:" أي :اصبرعلى ما أرى منن وإن كان خبلفاً لحكم الظاهر" 
 .(ٗ)من الصابرٌن عن االنكار واالعتراض" لال النسفً:أي:" 
[، أي:" وال أخالؾ لن أمًرا تؤمرنً 5ٙأَْمًرا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َواَل أَْعِصً لََن  
 .(٘)به"

 .(ٙ)لال الطبري:" ٌمول: وأنتهً إلى ما تؤمرنً، وإن لم ٌكن موافما هواي " 
 .(2)لال مكً:" أي : وأنتهً إلى ما تؤمرنً وإن كان مخالفاً لهواي" 
 .(1)هللا"لال النحاس:" أي: لد ألزمت نفسً طاعتن ولن أعصً أمرن إن شاء  
فلم ٌصبر موسى ولم ٌؤثم بموله ستجدنً إن شاء هللا صابرا على ما أرى  لال مماتل:" 

 .(5)من العجائب فبل أسؤلن عنها }وال أعصً لن أمرا{، فٌما أمرتنً به أو نهٌتنً عنه"
 

 المرآن
ٍء َحتَّى أُْحِدَث لََن مِ  ًْ  [2ٓ({ ]الكهؾ : 2ْٓنهُ ِذْكًرا )}لَاَل فَِإِن اتَّبَْعتَنًِ فاََل تَْسؤَْلنًِ َعْن َش

 التفسٌر:
فوافك الَخِضر ولال له: فنْن صاَحبتنً فبل تسؤلنً عن شًء تنكره، حتى أبٌِّن لن من أمره ما 

 خفً علٌن دون سإال منن.
ٍء{ ]الكهؾ :   ًْ [، أي:" لال له 2ٓلوله تعالى:}لَاَل فَنِِن اتَّبَْعتَنًِ فَبَل تَْسؤَْلِنً َعْن َش
 .(ٓٔ)فنْن صاَحبتنً فبل تسؤلنً عن شًء تنكره"الخضر: 
 .(ٔٔ)ٌعنً: عن شًء أصنعه" لال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ)أي: إن رأٌت ما تنكر فبل تسئلنً وتعجل علً بالسإال" لال مكً:" 

لال الطبري:" ٌمول تبارن وتعالى: لال العالم لموسى: فنن اتبعتنً اآلن فبل تسؤلنً عن  
فننً لد أعلمتن أنً أعمل العمل على الؽٌب اللي ال تحٌط به شًء أعمله مما تستنكره، 

 .(ٖٔ)علما"
لال النحاس:"أي: إن إنكرته هله فبل تعجل بالمسؤلة الى أن أبٌن لن الوجه فٌه، وحتى  

 أكون أنا اللي أفسره لن. 
لال النحاس:شرط علٌه لبل بدء الرحله أال ٌسؤله وال ٌستفسر عن شئ من تصرفاته 

 .(ٗٔ)عن سرها فمبل موسى شرطه رعاٌة ألدب المتعلم مع العالم"حتى ٌكشؾ له 
[، أي:" حتى أبٌِّن لن من أمره ما 2ٓلوله تعالى:}َحتَّى أُْحِدَث لََن ِمْنهُ ِلْكًرا{ ]الكهؾ :  

 .(٘ٔ)خفً علٌن دون سإال منن"

                                                                                                                                                                               

 .1/2ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٙ/ٗمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٙٗٗ/ٙالهداٌة ؼلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٗ)
 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .1/2ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٙٗٗ/ٙالهداٌة ؼلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .2ٕٙ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .5٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕ-1/2ٔٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕٔ)
 .1/2ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕٙ/ٗمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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 .(ٔ)حتى أبٌن لن شؤنه" لال ابن عباس:" 
 .(ٕ)حتى أبٌن لن وجهه وشؤنه" لال مكً:" 
لال الطبري:" ٌمول: حتى أحدث أنا لن مما ترى من األفعال التً أفعلها التً تستنكرها  

 .(ٖ)ألكرها لن وأبٌن لن شؤنها، وأبتدئن الخبر عنها"
 .(ٗ)ٌمول حتى أبٌن لن بٌانه" لال مماتل:" 
 .(٘)لال الفراء:" ٌمول: حتى أكون أنا اللي أسؤلن" 
أي: فمن شرط اتباعن لً أنن إلا رأٌت منً شٌئا ولد علمت أنه صحٌح  لال النسفً:" 

إال أنه خفً علٌن وجه صحته فؤنكرت فً نفسن أال تفاتحنً بالسإال وال تراجعنً فٌه حتى 
 .(ٙ)أكون أنا الفاتح علٌن وهلا من أدب المتعلم مع العالم والمتبوع مع التابع"

 الفوائد:
 مهما كان المرء عالما.استحباب طلب المزٌد من العلم  -ٔ

لال مكً:" وفعل موسى  ملسو هيلع هللا ىلص فً هلا ٌدل على أنه ال ٌنبؽً ألحد ترن طلب 
العلم و االزدٌاد منه والرحلة فٌه وإن كان لد  بلػ فٌه مبلؽه. وٌدل على وجوب التواضع 

 .(2)لمن هو أعلم منه"
 الراجحة. جواز االشتراط فً الصحبة وطلب العلم وؼٌرهما للمصلحة -ٕ
 

 المرآن
ٌْئًا  ({ 2ٔإِْمًرا )}فَاْنَطلَمَا َحتَّى إِذَا َرِكبَا فًِ السَِّفٌنَِة َخَرلََها لَاَل أََخَرْلتََها ِلتُْؽِرَق أَْهلََها لَمَْد ِجئَْت َش

 [2ٔ]الكهؾ : 
 التفسٌر:

فلما ركبا لَلََع فانطلما ٌمشٌان على الساحل، فمرت بهما سفٌنة، فطلبا من أهلها أن ٌركبا معهم، 
الَخِضر لوًحا من السفٌنة فخرلها، فمال له موسى: أََخَرْلَت السفٌنة  لتُؽِرق أهلَها، ولد حملونا 

 بؽٌر أجر؟ لمد فعلت أمًرا منكًرا.
ِفٌنَِة َخَرلََها{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  [، أي:" فانطلما 2ٔ}فَاْنَطلََما َحتَّى إِلَا َرِكَبا فًِ السَّ

الساحل، فمرت بهما سفٌنة، فطلبا من أهلها أن ٌركبا معهم، فلما ركبا لَلََع الَخِضر  ٌمشٌان على
 .(1)لوًحا من السفٌنة فخرلها"

 .(5)فرسخ فً فرسخ"« الكر»إنما كانت معبرا فً ماء  لال السدي:" 
ى: أخرلت [، أي:" فمال له موس2ٔ}لَاَل أََخَرْلتََها ِلتُْؽِرَق أَْهلََها{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)السفٌنة لتؽرق الركاب؟"
ئًا إِْمًرا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:  ٌْ  .(ٔٔ)[، أي:" لمد فعلت أمًرا منكًرا"2ٔ}لَمَْد ِجئَْت َش
لال مماتل:" ٌعنً: لمد أتٌت أمرا منكرا فالتزمه الخضر ولكره الصحبة وناشده باهلل،  

 .(ٕٔ)وركب الخضر على الخرق لئبل ٌدخلها الماء"

                                                             

 .2ٕ-1/2ٔٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٕٗٗ/ٙالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕ)
 .1/2ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .٘٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٔٔ/ٕتفسٌرالنسفً: (ٙ)
 .2ٕٗٗ-ٕٙٗٗ/ٙغ النهاٌة:الهداٌة إلى بلو (2)
 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .21ٖٕ/2(:ص5ٕٓٔٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5٘٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
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فانطلما على ساحل البحر ٌطلبان السفٌنة، فلما ركبا لال أهلها: هما  لزمخشري:"لال ا 
من اللصوص، وأمروهما بالخروج، فمال صاحب السفٌنة: أرى وجوه األنبٌاء. ولٌل: عرفوا 
الخضر فحملوهما بؽٌر نول، فلما لججوا أخل الخضر الفؤس فخرق السفٌنة بؤن للع لوحٌن من 

 .(ٔ)فجعل موسى ٌسد الخرق بثٌابه وٌمول: }أخرلتها لتؽرق أهلها{" ألواحها مما ٌلً الماء
 .(ٕ)«لٌؽرق أهلها»، بالتشدٌد. و«لتؽرق»ولرئ:  
ئًا إِْمًرا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً   ٌْ  [، وجوه من التفسٌر:2ٔ}لَمَْد ِجئَْت َش

 .(ٗ)، ومماتل(ٖ)أحدها : ٌعنً: منكراً ، لاله مجاهد
 .(٘)لتادة الثانً : عجباً ، لاله

 . (ٙ)الثالث : عظٌما. لاله أبو الصخر
 .(2)شٌئا عظٌما من المنكر" ولال الزجاج:" 

 : (5)، وأنشد(1)، لاله أبو عبٌدة« الداهٌة العظٌمة»الرابع: أن اإلمر:
ًَ األْلَراُن ِمنًِّ نُْكًرا  ...  َداِهٌَةٌ َدْهٌاَء إدَّا إمًرا   لَْد لَِم

وهو الفاسد اللي ٌحتاج إلى الصبلح ، ومنه: « اإلمر»من: لال الماةردي: "وهو مؤخول 
رجل إمر، إلا كان ضعٌؾ الرأي، ألنه ٌحتاج أن ٌإمر حتى ٌموى رأٌه، ومنه: أِمر الموُم، إلا 

 .(ٓٔ)أكثروا، ألنهم ٌحتاجون إلى من ٌؤمرهم وٌنهاهم"
حجاب عن أبً العالٌة ومن طرٌك حماد بن زٌد، عن شٌب بن الأخرج ابن أبً حاتم  

لاال: "كان الخضر عبدا ال تراه األعٌن، إال من أراد هللا إن ٌرٌه إٌاه فلم ٌره من الموم إال 
موسى، ولو رآه الموم لحالوا بٌنه وبٌن خرق السفٌنة وبٌن لتل الؽبلم. لال حماد: وكانوا ٌرون 

 .(ٔٔ)إن موت الفجؤة من للن"
 

 المرآن
ًَ َصْبًرا )}لَاَل أَلَْم أَلُْل إِنََّن لَْن   [2ٕ({ ]الكهؾ : 2ٕتَْستَِطٌَع َمِع

 التفسٌر:
 لال له الَخِضر: لمد للت لن من أول األمر: إنن لن تستطٌع الصبر على صحبتً.

لال مماتل:أي: "على ما ترى من العجائب، لال ٌوشع لموسى: الكر العهد اللي أعطٌته  
 .(ٕٔ)من نفسن"
ًَ }لَاَل{ العالم لموسى إل  لال الطبري:"  لال له ما لال }أََلْم أَلُْل لََن إِنََّن لَْن تَْستَِطٌَع َمِع

 .(ٖٔ)َصْبًرا{ على ما ترى من أفعالً، ألنن ترى ما لم تُِحط به خبرا"
 .(ٗٔ)وكان موسى ٌنكر الظلم" لال ٌحٌى بن سبلم وابن أبً زمنٌن:" 

                                                             

 .2ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 21ٖٕ/2(.:ص5ٕٕٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5٘٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 . وعزاه الماوردي إلى مماتل، ولم أجده فً تفسٌره.21ٖٕ/2(.:ص5ٕٕٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 21ٖٕ/2(.:ص5ٕٕٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 . ٕٖٓ/ٖمعانً المرآن:(2)
 .5ٓٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (1)
 وشواهد 5ٔ/ ٔٔ :المرطبً، وتفسٌر 1/2ٕٔ، وتفسٌر الطبري:(امر) والتاج واللسان الصحاحانظر:  (5)

 .ٖٓٔ :الكشاؾ
 .2ٕٖ/ٖالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .21ٖٕ/2(:ص5ٕٓ٘ٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٙ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .1/2ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٗ/ٖ، وتفسٌر ابن أبً زمنٌن:51ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
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 المرآن

 [2ٖ({ ]الكهؾ : 2ِٖمْن أَْمِري عُْسًرا )}لَاَل اَل تَُإاِخْذنًِ بَِما نَِسٌُت َواَل تُْرِهْمنًِ 
 التفسٌر:

، وال تكلفنً مشمًة فً تعلُّمً منن،  ًَّ لال موسى معتلًرا: ال تإاخلنً بنسٌانً شرطن عل
 وعاملنً بٌسر ورفك.

[، أي:" لال موسى معتلًرا: ال 2ٖلوله تعالى:}لَاَل اَل تَُإاِخْلنًِ بَِما نَِسٌُت{ ]الكهؾ :  
" تإاخلنً بنسٌانً ًَّ شرطن عل

(ٔ). 
 فلما رأى موسى أن الَخْرَق لم ٌَْدخل ِمْنة الماء، وأنَّه لْم ٌُِضر َمن فًِ لال الزجاج:" 

السفٌنة: }لَاَل اَل تَُإاِخْلنًِ بَِما نَِسٌُت َواَل تُْرِهْمنًِ ِمْن أَْمِري عُْسًرا{"
(ٕ). 

 [، وجوه:2ٖ]الكهؾ : لوله تعالى:}لَاَل اَل تَُإاِخْلنًِ بَِما نَِسٌُت{ وفً  
 .(ٖ)أحدها : بما نسٌته وؼفلت عنه فلم ألكره، ولد رفعه أبً بن كعب

ًّ بن كعب، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "}ال تَُإاِخْلنًِ بَِما أخرج الطبري   عن ابن عباس، عن أب
 .(ٗ)«"كاَنِت األَولى ِمْن ُموَسى نِْسٌانا»نَِسٌُت{، لال: 
ًّ بن كعبالثانً : بما  كؤنً نسٌته، ولم أنسه فً الحمٌمة. وهلا لول أب

(٘). 
ًّ بن كعب:"   .(ٙ)لم ٌنس، ولكنها من معارٌض الكبلم" لال أب

« النسٌان»، ال من «الترن»اللي هو « النسٌان»الثالث : بما تركته من عهدن ، مؤخول من 
 .(2)وهلا لول ابن عباس«.  السهو»اللي هو من
والصواب من المول فً للن أن ٌمال: إن موسى سؤل صاحبه أن ال  لال الطبري:" 

ٌإاخله بما نسً فٌه عهده من سإاله إٌاه على وجه ما فعل وسببه ال بما سؤله عنه، وهو لعهده 

 .(1)لاكر للصحٌح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، بؤن للن معناه من الخبر"
[، أي:" وال تكلفنً مشمةً فً 2ِٖري عُْسًرا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َواَل تُْرِهْمنًِ ِمْن أَمْ  

 .(5)تعلُّمً منن، وعاملنً بٌسر ورفك"
ٌمول: ال تُْؽِشنً من أمري عسرا، ٌمول: ال تضٌك علً أمري معن،  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)وصحبتً إٌان"
 [، وجوه:2ٖلوله تعالى:}َواَل تُْرِهْمنًِ ِمْن أَْمِري عُْسًرا{ ]الكهؾ : وفً  

 .(ٔٔ)أحدها : ال تعنفنً على ما تركت من وصٌتن ، لاله الضحان
 .(ٗٔ)، وابن لتٌبة(ٖٔ)وأبو عبٌدة ،(ٕٔ)الثانً : ال تؽشٌنً من لولً عسرا. لاله مماتل

                                                             

 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .1/2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1/2ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1/2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1/2ٗٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1/2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1/2ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1/2ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٖ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٙ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٓٔٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٖٔ)
 .2ٕٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗٔ)



5ٔ 
 

، إلا لارب أن ٌؽشاه البلوغ ، ومنه حدٌث عائشة رضً هللا «ؼبلم مراهك»من لولهم: 
رهمت الكبلب الصٌد ، أي: اؼشوها والربوا منها، و(ٔ)«ارهموا المبلة»لال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-عنها أن النبً 

  .(ٕ)الصٌد إلا لحمته، وأرهمنا الصبلة أخرناها حتى تدنو من األخرى
 :(ٖ)ولال زهٌر

  وُمَرهَّك الّنٌِراِن ٌُْحَمُد فً ... الؤلْواِء ؼٌُر ُملَعَِّن الِمْدر
  .(ٗ)ال تعجلنً. لاله الفراءالثالث : 
 .(ٙ)، والنحاس(٘)ه: عاملنً بالٌسر ال بالعسر. لاله الزجاجمعناالرابع: 

 .(2)الخامس: ال ٌلحمنً منن طردي عنن. حكاه الماوردي
ثم لعد موسى مهموما ٌمول فً نفسه لمد كنت ؼنٌا عن اتباع هلا الرجل  لال مماتل:" 

ؼدوة وعشٌا، فعلم الخضر ما حدث به   -عز وجل -وأنا فً بنً إسرائٌل ألرئهم كتاب هللا
موسى نفسه وجاء طٌر ٌدور ٌرون أنه خطاؾ حتى ولع على ساحل البحر فنكث بمنماره فً 

ت، فمال الخضر لموسى: أتدرن ما ٌمول هلا الطائر البحر ثم ولع على صدر السفٌنة ثم صو
لال موسى: ال أدري. لال الخضر ٌمول: ما علم الخضر وعلم موسى فً علم هللا إال كمدر ما 

 .(1)رفعت بمنماري من ماء البحر فً لدر البحر"
 

 المرآن
ٌْئًا نُْكًرا )}فَاْنَطلَمَا َحتَّى إِذَا لَِمٌَا ؼاَُلًما فَمَتَلَهُ لَاَل أَلَتَْلَت نَفْ  ٌِْر نَْفٍس لَمَْد ِجئَْت َش ({ 2ًٗسا َزِكًٌَّة بِؽَ

 [2ٗ]الكهؾ : 
 التفسٌر:

فمبل الَخِضر علره، ثم خرجا من السفٌنة، فبٌنما هما ٌمشٌان على الساحل إل أبصرا ؼبلًما ٌلعب 

دَّ التكلٌؾ، مع الؽلمان، فمتله الَخِضر، فؤنكر موسى علٌه ولال: كٌؾ لتلت نفًسا طاهرة لم تبلػ ح
 ولم تمتل نفًسا، حتى تستحك المتل بها؟ لمد فَعَْلَت أمًرا منكًرا عظًٌما.

ٌَا ؼُبَلًما فََمتَلَهُ{ ]الكهؾ :   [، أي:" فمبل الَخِضر علره، 2ٗلوله تعالى:}فَاْنَطلََما َحتَّى إِلَا لَِم
ٌلعب مع الؽلمان، فمتله ثم خرجا من السفٌنة، فبٌنما هما ٌمشٌان على الساحل إل أبصرا ؼبلًما 

 .(5)الَخِضر"
كان ٌلعب مع الؽلمان فً لرٌة من المرى ، وأنه عمد إلٌه من بٌنهم ،  لال ابن كثٌر:" 

وكان أحسنهم وأجملهم وأوضؤهم فمتله ، فروي أنه احتز رأسه ، ولٌل : رضخه بحجر. وفً 
 .(ٓٔ)رواٌة : التطفه بٌده. وهللا أعلم"

 .(ٔٔ){ ألن اللماء كان علة للمتل"لال }فمتله لال األخفش:" 
 واختلؾ فً الؽبلم الممتول هل كان بالؽاً، وفٌه لوالن:

                                                             

 [إسناده لٌن. ]ٖٓ٘/2(:ص12ٖٗمسند أبً ٌعلى الموصلً) (ٔ)
 .ٕٗ/ٙ، والبحر المحٌط فً التفسٌر:1ٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 . (رهك) والتاج واللسان واألساس ، ٓٔٗ/ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة:صادر دار ط 1ٕ: دٌوانه دي(ٖ)

 ألنه لِدره تُسبُّ  ال: المدر ملعن ؼٌر والضٌك، والجهد الشدة: الؤلواء نٌرانه، تُؽشى: النٌران مرهك: البٌت ومعنى
 .ٌُطِعم
 .1ٓ: لباوة الدٌن فخر. د تحمٌك ثعلب، العباس ألبً" زهٌر شعر شرح: "انظر
 .٘٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٖانظر: معانً المرآن: (٘)
 .2ٕٓ/ٗانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .1ٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5ٙ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٖٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
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،  أنه كان رجبلً شاباً لد لبض على لحٌته، ألن ؼٌر البالػ ال -(ٔ)وهو لول ابن عباس-أحدهما:
ً ، لالت لٌلى األخٌلٌة فً  ٌجري علٌه الملم بما ٌستحك به المتل ، ولد ٌسمى الرجل ؼبلما

 :(ٕ)الحّجاج
اِء اْلعَُضاِل الَِّلي بَِها ... ؼُبلٌَم إلَا َهزَّ المََناةَ َسمَاَها   َشفَاَها ِمَن الدَّ

 .(ٖ)"ولال سعٌد بن عبد العزٌز :" كان ؼبلما ابن عشرٌن سنة  
أنه كان صؽٌراً ؼٌر بالػ وكان ٌلعب مع الصبٌان ، حتى مر به -(ٗ)وهو لول األكثرٌن-الثانً: 

 الخضر فمتله. 
 وفً سبب لتله لوالن:

 .(٘)أحدهما : ألنه طبع على الكفر. لاله ابن عباس
لوله: طبع كافرا لعله لو بلػ كان ٌكون كافرا، مثل لوله: }وال  لال ٌحٌى بن سبلم:"
 .(ٙ)بلػ منهم ثم كفر وفجر" [ أي: من2ٌٕلدوا إال فاجرا كفارا{ ]نوح: 

 . (2)الثانً : ألنه أصلح بمتله حال أبوٌه. حكاه الماوردي
 وفً صفة لتله ألوال:

لاله سعٌد بن  أنه وجد ؼلمانا ٌلعبون، فؤخل ؼبلما ظرٌفا فؤضجعه ثم لبحه بالسكٌن. أحدها :
 .(1)جبٌر

 .(5)الثانً : أنه أخل حجراً فمتل به الؽبلم ، لاله مماتل
سداسٌا « إلا لمٌا ؼبلما»فانطلما حتى »ثم خرجا من السفٌنة على بحر أٌلة  مماتل:"لال  

 .(ٓٔ)«"سهوى»واسم أمه « كازري»بن « حسٌن»فمتله الخضر بحجر أسود، واسم الؽبلم: 
 .(ٔٔ)أنه كان لتله لتل عنمه. لٌل: ضرب برأسه الحائط. حكاه الزمخشريالثالث: 
 .(ٕٔ)لي لتله الخضر: جٌسور"شعٌب الجبئً: "اسم الؽبلم اللال  

ٌِْر َنْفٍس{ ]الكهؾ :   [، أي:" لال موسى: ألتلت 2ٗلوله تعالى:}لَاَل أَلَتَْلَت َنْفًسا َزِكًٌَّة بِؽَ
 .(ٖٔ)نفساً طاهرةً لم ترتكب جرماً ولم تمتل نفساً حتى تمتل به"

 .(ٗٔ)ٌعنً: ال لنب لها ولم ٌجب علٌها المتل بؽٌر نفس" لال مماتل:" 
 : (٘ٔ)هل لاله استخباراً أو إنكاراً على لولٌن واختلؾ

 أحدهما : أنه لال للن استخباراً عنه لعلمه بؤنه ال ٌتعدى فً حموق هللا تعالى .
 الثانً : أنه لاله إنكاراً علٌه ألنه لال:} لمد جئت شٌئاً نُكراً{.

                                                             

 .1ٕٖ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (ٔ)
 مشكالت معانى فى البرهان باهر ، وٕٖ٘/ٖ، والمحرر الوجٌز:1ٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)

 .1ٙٗ/ٕوالبحر المحٌط:، 2ٓ/ٗ، وتفسٌر المرطبً:ٕٙٓ/ٔ، وزاد المسٌر:22ٖ/ٕ:المرآن
 :ولبله ٌوسؾ بن الحجاج بها مدحت لصٌدة من البٌتو
 .فشفاها دائها ألصى تتبع...  مرٌضة أرضا الحجاج نزل إلا
 .ٕ٘ٗ/٘، وأورده السٌوطً فً الدر المنثور:21ٖٖ/2(:ص5ٕٓٙٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٕ(:ص2ٔٔٔ، وعبدالرزاق فً تفسٌره)51ٔ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (٘)
 .51ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .5ٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1/2٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٙ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .5ٙ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .1/2٘ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .5ٙ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .5ٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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ائً ، ولرأ حمزة وابن عامر وعاصم والكس«زاكٌة:»لرأ أبو عمرو ونافع وابن كثٌر 
 .(ٔ)، بؽٌر ألؾ«زكٌّة»

 على لولٌن :  ،«زكٌة»و - «زاكٌة»واختلؾ فً :
أن معناهما واحد ، فعلى هلا اختلؾ فً تفسٌر للن على ستة  -(ٕ)وهو لول األكثرٌن-أحدهما : 
 أوجه :

، (٘)، ولتادة(ٗ)، والحسن(ٖ)-فً رواٌة-التائبة ، لاله ابن عباس «:الزاكٌة»أحدها : أن 
 .(2)وعطٌة، (ٙ)والضحان

 .(1)الثانً : أنها الطاهرة ، حكاه الماوردي عن ابن عٌسى
 .(5)"أي: مطهّرة ولال أبو عبٌدة:" 

، لال نابؽة بنً  (ٓٔ)الثالث : أنها النامٌة الزائدة ، حكاه الماوردي عن كثٌر من المفسرٌن
 :(ٔٔ)لبٌان

ْرَت ِمْن ُدْنٌَاَن نَْمٌص ... َوإِن لَدَّْمَت َعادَ  كاءُ  َوَما أَخَّ   لََن الزَّ
 ٌعنً: الزٌادة .
، وسعٌد (ٕٔ)المسلمة ، ألن الؽبلم الممتول رجل. وهلا لول ابن عباس ، أي:«الزاكٌة»الرابع : 
 .(ٖٔ)بن جبٌر

 . (ٗٔ): التً لم ٌحل دمها ، لاله أبو عمرو بن العبلء«الزاكٌة»الخامس : أن 
 . (٘ٔ)السادس : أنها التً لم تبلػ الخطاٌا ، لاله سعٌد بن جبٌر

 .(ٙٔ)لالوا فً زكٌة برٌئة، أي: لم ٌر ما ٌوجب لتلها" لال الزجاج:" 
عن ابن أبً ملٌكة لال:" سئل ابن عباس عن الوالدان فً الجنة، لال: حسبن ما وروي 

 .(2ٔ)اختصم فٌه موسى والخضر"

فرأى موسى أمرا فظٌعا ال صبر علٌه، صبً صؽٌر ال لنب له  ولال عن ابن عباس:"
 .(1ٔ)}لال ألتلت نفسا زكٌة بؽٌر نفس{، أي: صؽٌرة بؽٌر نفس"

أي: لال له موسى ألتلت نفسا طاهرة برٌئة لم تلنب لط ولم تمتل نفسا  لال النحاس: "
 .(5ٔ)حتى تمتل به"

 فرلاً ، وفٌه ثبلثة أوجه :  «الزكٌة»و «الزاكٌة»والمول الثانً : أن بٌن 
 .(ٔ)فً الدٌن ، وهلا لول أبً عبٌدة  «الزكٌة»فً البدن ، و «الزاكٌة»أحدها : أن 

                                                             

 .2٘-1/2ٗٔ، وتفسٌر الطبري:٘٘ٔ/ٕ، ومعانً المرآن للفراء:5ٖ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٔ)
 ."«لسٌة»و ،[ٖٔلُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً{ ]المائدة : }َوَجعَْلنَا  :هً مثل لوله : "٘٘ٔ/ٕلال الفراء: (ٕ)
 .ٕٙٗ/٘، والدر المنثور:2٘/ 1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٗ/٘، والدر المنثور:2٘/ 1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٗ/٘، والدر المنثور:2٘/ 1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٙٗ/٘، والدر المنثور:2٘/ 1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .21ٖٕ/2(:ص5ٓ5ٕٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٓٔٗ/ٔمجاز المرآن: (5)
 .5ٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 . ٖٕٕ/ ٕ" العلوم شمس" ،12ٔ/ ٕ" الزاهر" فً البٌت ورد(ٔٔ)
 ، وعزاه إلى ابن أبً حاتم.ٕٙٗ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕٔ)
 .21ٖٕ/2(:ص5ٓ2ٕٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .21ٖٕ/2(:ص5ٓ2ٕٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٖٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .25ٖٕ/2(:ص5ٕٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .2ٙ-ٙٙ/1ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
 .2ٕٔ/ٗمعانً المرآن: (5ٔ)
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 .(ٕ)، لاله ثعلب«الزاكٌة»أشد مبالؽة من  «الزكٌة»الثانً : أن 
التً ألنبت ثم تابت فؽفر لها ،  لاله أبو  «:الزكٌة»التً لم تلنب ، و «الزاكٌة»الثالث : أن 

 .(ٖ)و بن العبلء عمر
ئًا نُْكًرا{ ]الكهؾ :  ٌْ  .(ٗ)[، أي:" لمد فَعَْلَت أمًرا منكًرا عظًٌما"2ٗلوله تعالى:}لَمَْد ِجئَْت َش

ئًا نُْكًرا{ ]الكهؾ : وفً  ٌْ  [، وجوه:2ٗلوله تعالى:}لَمَْد ِجئَْت َش
 .(ٙ)، وابن لتٌبة(٘)أحدها : شٌئاً منكراً ، لاله الكلبً

 .(2)"لمد فعلت شٌئا منكرا عظٌما ال ٌمكن السكوت عنه ولال النحاس:أي:" 
 .(1)أي داهٌة: أمرا عظٌما. لاله أبو عبٌدةالثانً : 

 .(5)الثالث: أمراً فظٌعاً لبٌحاً ، وهلا معنى لول مماتل
 .(ٓٔ)الرابع : أنه اللي ٌجب أن ٌنكر وال ٌفعل. حكاه الماوردي

 . (ٔٔ)لتادة، لاله «اإِلْمر»أشد من « النكر»الخامس : أن 
، ألن تؽرٌك من فً السفٌنة كان عنده أنكر من لتل «اإِلْمر»ألل من « النكر»أن  السادس :
 .(ٕٔ)الزجاجلاله  نفس واحدة.

. وهو لرٌب من المول (ٖٔ). حكاه الزجاجالسابع: معناه: لمد جئت شٌئا أنكر من األمر األول
 الخامس.
  .(ٗٔ) لتادة أٌضالاله «. العجب»أنكر من « النكر»الثامن: أن 
؟ «فاء»لال الزمخشري:" فنن للت: لم لٌل :}حتى إلا ركبا فً السفٌنة خرلها{، بؽٌر  

 ؟ «الفاء»و}حتى إلا لمٌا ؼبلما فمتله{، بـ
للت: جعل خرلها جزاء للشرط، وجعل لتله من جملة الشرط معطوفا علٌه، والجزاء 

 لال ألتلت. 

 فنن للت: فلم خولؾ بٌنهما؟ 
 .(٘ٔ)خرق السفٌنة لم ٌتعمب الركوب، ولد تعمب المتل لماء الؽبلم"للت: ألن 
 [:2ٗ-2ٔفوائد اآلٌات:]

 جواز ركوب السفن فً البحر.  -ٔ
 مشروعٌة إنكار المنكر على من علم أنه منكر. -ٕ
 رفع الحرج عن الناس. -ٖ
 مشروعٌة المصاص وهو النفس بالنفس. -ٗ
 

 المرآن

                                                                                                                                                                               

 .ٖٖٓ/ٖالنكت والعٌون: حكاه عنه الماوردي فً (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٔٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٕٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٗمعانً المرآن: (2)
 .ٓٔٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (1)
 .5ٙ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٖٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1/2ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٖٓ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٖٓ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .21ٖٕ/2(:ص5ٕٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٖٙ/ٕالكشاؾ: (٘ٔ)
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ًَ َصْبًرا )}لَاَل أَلَْم أَلُْل لََن إِنََّن لَْن   [2٘({ ]الكهؾ : 2٘تَْستَِطٌَع َمِع
 التفسٌر:

لال الَخِضر لموسى معاتبًا وملكًرا: ألم ألل لن إنن لن تستطٌع معً صبًرا على ما ترى من 
 أفعالً مما لم تحط به ُخْبًرا؟

لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: لال العالم لموسى }ألم ألل لن إنن لن تستطٌع معً  
 .(ٔ)ما ترى من أفعالً التً لم تحط بها خبرا" صبرا{ على
ٌعنً وهلا الصنٌع فعلته لصًدا ، وهو من األمور التً اشترطت معن  لال ابن كثٌر:" 

ًّ فٌها ، ألنن لم تحط بها خبًرا ، ولها داخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت" أال تنكر عل
(ٕ). 

، ألنه نمض العهد مرتٌن، وفً المصة أن ٌوشع كان ٌمول «لن»لٌل: زاد  لال البؽوي:" 
 .(ٖ)«"ٌا نبً باهلل الكر العهد اللي أنت علٌه»لموسى: 
 ؟ «لن»فنن للت: ما معنى زٌادة  لال الزمخشري:" 

للت: زٌادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصٌة، والوسم بملة الصبر عند الكرة 
 .(ٗ)الثانٌة"
 

 المرآن
ٍء بَْعَدَها فاََل تَُصاِحْبنًِ لَْد بَلَْؽَت ِمْن لَُدنًِّ عُْذًرا ) ًْ  [2ٙ({ ]الكهؾ : 2ٙ}لَاَل إِْن َسؤَْلتَُن َعْن َش

 التفسٌر:
لال موسى له: إن سؤلتن عن شًء بعد هله المرة فاتركنً وال تصاحبنً، لد بلؽَت العلر فً 

 صبًرا.شؤنً ولم تمصر  حٌث أخبرتَنً أنً لن أستطٌع معن 
ٍء بَْعَدَها فَبَل تَُصاِحْبنًِ{ ]الكهؾ :   ًْ [، أي:" لال 2ٙلوله تعالى:}لَاَل إِْن َسؤَْلتَُن َعْن َش

 .(٘)موسى له: إن سؤلتن عن شًء بعد هله المرة فاتركنً وال تصاحبنً"
 .(ٙ)لال الطبري:" ٌمول: بعد هله المرة  ففارلنً، فبل تكن لً مصاحبا " 
أي : إن اعترضت علٌن بشًء بعد هله المرة } فَبل تَُصاِحْبنًِ{" لال ابن كثٌر:" 

(2). 
}إن سؤلتن{ سإال توبٌخٍ وإنكاٍر }عن شًء بعدها{ بعد النَّفس الممتولة  لال الواحدي:" 

 .(1)}فَبل تَُصاِحْبنًِ{"
فً شؤنً ولم  [، أي:" لد بلؽَت العلر2ٙلوله تعالى:}لَْد بَلَْؽَت ِمْن لَُدنًِّ عُْلًرا{ ]الكهؾ :  

 .(5)تمصر  حٌث أخبرتَنً أنً لن أستطٌع معن صبًرا"
 .(ٓٔ)لال الطبري:" ٌمول: لد بلؽت العلر فً شؤنً" 
ًّ مرة بعد مرة" لال ابن كثٌر:"  أي : لد أعلرت إل

(ٔٔ). 
أعلرت فٌما بٌنً وبٌنن حٌث أخبرتنً أنًِّ ال أستطٌع معن لال الواحدي:أي:" 
 .(ٕٔ)صبراً"

                                                             

 .1/2ٙٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/٘ن كثٌر:تفسٌر اب (ٕ)
 .5ٕٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2ٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1/2ٙٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٙٙالوجٌز: (1)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1/2ٙٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٙٙالوجٌز: (ٕٔ)
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، لال: "كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلا لكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، فمال لات ٌوم: عن أبً بن كعب 
رحمة هللا علٌنا وعلى موسى، لو لبث مع صاحبه ألبصر العجب ولكنه لال: }إن سؤلتن عن »

 .(ٔ)«"شًء بعدها فبل تصاحبنً لد بلؽت من لدنً علرا{
 .(ٕ)«فً هللا موسى عندهااستحٌا »، لال:-ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عنه 
 

 المرآن
اًرا ٌُِرٌُد أَْن }فَاْنَطلَمَا َحتَّى إِذَا أَتٌََا أَْهَل لَْرٌٍَة اْستَْطعََما أَْهلََها فَؤَبَْوا أَْن ٌَُضٌِّفُوهَُما فََوَجَدا فٌَِها ِجدَ 

ٌِْه أَْجًرا )  [22هؾ : ({ ]الك22ٌَْنمَضَّ فَؤَلَاَمهُ لَاَل لَْو ِشئَْت اَلتََّخْذَت َعلَ
 التفسٌر:

فلهب موسى والَخِضر حتى أتٌا أهل لرٌة، فطلبا منهم طعاًما على سبٌل الضٌافة، فامتنع أهل 
ٌْلَه حتى صار  المرٌة عن ضٌافتهما، فوجدا فٌها حائًطا مائبل ٌوشن أن ٌسمط، فعدَّل الَخِضر َم

تحصٌل طعامنا حٌث مستوًٌا، لال له موسى: لو شئت ألخلت على هلا العمل أجًرا تصرفه فً 
 لم ٌضٌفونا.
ٌَا أَْهَل لَْرٌٍَة اْستَْطعََما أَْهلََها فَؤَبَْوا أَْن ٌَُضٌِّفُوهَُما{ ]الكهؾ :  َ  لوله تعالى:}فَاْنَطلَمَا َحتَّى إِلَا أَت
[، أي:" فلهب موسى والَخِضر حتى أتٌا أهل لرٌة، فطلبا منهم طعاًما على سبٌل الضٌافة، 22

 .(ٖ)ة عن ضٌافتهما"فامتنع أهل المرٌ
 .(٘)، لال ابن كثٌر:" أي : بخبلء"(ٗ)وفً الحدٌث : "حتى إلا أتٌا أهل لرٌة لئاما" 
لال أٌوب بن موسى: "بلؽنً إن المسؤلة للمحتاج حسنة، أال تسمع إن موسى وصاحبه  

 .(ٙ)استطعما أهلها؟"
 .(2)حمه"لال لتادة:" شر المرى التً ال تضٌؾ الضٌؾ، وال تعرؾ البن السبٌل  

 وفً هله المرٌة، ألوال: 
 .(5)، والواحدي(1)، لاله الكلبً«أنطاكٌة»أحدها : أنها 

 .(ٓٔ)لال لتادة: وحدثنً رجل أنها إنطاكٌة"
 .(ٔٔ)، لاله دمحم بن سٌرٌناألٌلةالثانً : أنها 

انتابوا األٌلة، فننه لل من ٌؤتٌها فٌرجع منها خائبا، وهً األرض  لال دمحم بن سٌرٌن:"
 .(ٕٔ)التً أبوا أن ٌضٌفوهما، وهً أبعد أرض هللا من السماء"

 .(ٖٔ)أبرلة. لاله ابن عباسالثالث : أنها 
 .(٘ٔ)، ومماتل(ٗٔ)بنرمٌنٌة ، لاله السدي «باجروان»الرابع: أنها 

                                                             

 .1/22ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .1/22ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
( من طرٌك أبً إسحاق ، عن سعٌد بن جبٌر ، عن ابن عباس ، عن أبً بن 5ٔٔ/٘رواه أحمد فً مسنده )(ٗ)

 .كعب ، رضً هللا عنهما
 .1ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .25ٖٕ/2(:ص5ٕٔ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1/21ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .5ٙٙانظر: الوجٌز: (5)
 .25ٖٕ/2(:ص5ٕٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .«األٌلة». وفٌه1/21ٔ، وتفسٌر الطبري:25ٖٕ/2(:ص5ٖٕٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1/21ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .25ٖٕ/2(:ص5ٕٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .25ٖٕ/2(:ص5ٕٕٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .52٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
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 .(ٔ)كان أهلها لئاما" لال السدي:"
[، أي:" فوجدا فٌها 22تعالى:}فََوَجَدا فٌَِها ِجَداًرا ٌُِرٌُد أَْن ٌَْنمَضَّ فَؤَلَاَمهُ{ ]الكهؾ :  لوله 

ٌْلَه حتى صار مستوًٌا"  .(ٕ)حائًطا مائبل ٌوشن أن ٌسمط، فعدَّل الَخِضر َم
 .(ٖ)عن السدي لوله: }ٌرٌد إن ٌنمض{، لال: ٌسمط" 
 .(ٗ)رفع الجدار بٌده فاستمام" لال سعٌد بن جبٌر:" 

لال ابن كثٌر:" أي : فرّده إلى حالة االستمامة ولد تمدم فً الحدٌث أنه رّده بٌدٌه ، 
 .(٘)ودعمه حتى رد مٌله. وهلا خارق "

لال أبو عبٌدة:" ولٌس للحائط إرادة وال للموات، ولكنه إلا كان فى هله الحال من ربه  
 : (ٙ) ...   فى ؼٌره لال الحارثىّ فهو إرادته، وهلا لول العرب   

 ٌرٌد الرمح صدر بنى براء ... وٌرؼب عن دماء بنى عمٌل
لال الزجاج:" اإلرادة إنما تكون فً الحٌوان المبٌن، والجدار ال ٌرٌد إرادة حمٌمٌة، إال  

أن هٌئته فً التهٌإ للسموط لد ظهرت كما تظهر أفعال المرٌدٌن الماصدٌن، فوصؾ باإلرادة إل 
 صورتان واحدة، وهلا كثٌر فً الشعر واللؽة.ال

 :(2)لال الراعً ٌصؾ اإلبل
 .(1)فً مهمة للمت به هاماتها   ...  للك الفإوس إلا أردن نصوال"

ٌِْه أَْجًرا{ ]الكهؾ :   [، أي:" لال له موسى: لو 22لوله تعالى:}لَاَل لَْو ِشئَْت اَلتََّخْلَت َعلَ
 .(5)صرفه فً تحصٌل طعامنا حٌث لم ٌضٌفونا"شئت ألخلت على هلا العمل أجًرا ت

 .(ٓٔ)لال ابن كثٌر:" أي : ألجل أنهم لم ٌضٌفونا كان ٌنبؽً أال تعمل لهم مجاًنا"
 

 المرآن

ٌِْه َصْبًرا ) ٌْنَِن َسؤُنَبِّئَُن بِتَؤِْوٌِل َما لَْم تَْستَِطْع َعلَ ٌْنًِ َوبَ  [22({ ]الكهؾ : 22}لَاَل َهذَا فَِراُق بَ
 التفسٌر:

ًَّ من أفعالً التً  لال الَخِضر لموسى: هلا ولت الفراق بٌنً وبٌنن، سؤخبرن بما أنكرت عل
ًَّ فٌها.  فعلتها، والتً لم تستطع صبًرا على ترن السإال عنها واإلنكار عل

                                                             

 .25ٖٕ/2(:ص5ٕٕٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .25ٖٕ/2(:ص5ٕٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .25ٖٕ/2(:ص5ٔ2ٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 والمرطبً 22٘/ ٔ والكشاؾ 1ٙٔ/ ٔ والمرطٌن 25/ 1ٔ الطبري، وتفسٌر ٓٔٗ/ٔمجاز المرآن:  فى (ٙ)
...  ٌرٌد تعالى هللا لول مثل فى عبٌدة أبى عن السجستانً وأنشدنى: لتٌبة ابن ولال( . رود) واللسان ٕٙ/ ٔٔ
 .(المرطٌن) إلخ
 .الراعً النمٌري حصٌن بن لعبٌد البٌت(2)

 التفسٌر" ،ٕٙ/ ٔٔ" المرطبً" ،51ٖ/ ٕ" الكشاؾ" ،5ٕٓ/ ٘ٔ" البٌان جامع" ،1ٕٔ ص" دٌوانه: "انظر
 لسان" ،5ٖ/ ٕ" المرآن مشكبلت فً البرهان وضح" ،ٖٙٓ/ ٖ للزجاج" المرآن معانً" ،2٘ٔ/ ٕٔ" الكبٌر
 .22ٕٔ/ ٖ( رود" )العرب

 .«للك»، و«للمت»، بدال من «فلك»، و«فلمت»وفً بعض المصادر: 
 كتحرن أى: الفئوس للك. رءوسها أى: هاماتها فٌه تحركت أى: للمت مفازة، أى: مهمه فً بؤنها اإلبل ٌصؾ
 مرسل، مجاز فاالرل منه، لربن أى: نصوال الفئوس، أى: أردن إلا الحفر، آلة وهً فؤس جمع الفئوس
 رءوس شبه ولمد اإلخراج،: واالنصال الخروج،: شًء كل فً والنصول. الممبض من الحدٌدة خروج: ونصولها
 .بالفئوس أعنالها مع اإلبل
 .ٖٙٓ/ٖمعانً المرآن/ (1)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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نَِن{ ]الكهؾ :   ٌْ ٌِْنً َوبَ [، أي:" لال الَخِضر لموسى: هلا 21لوله تعالى:}لَاَل َهلَا فَِراُق بَ
 .(ٔ)راق بٌنً وبٌنن"ولت الف
لال الطبري:" لال صاحب موسى لموسى: هلا اللي للته وهو لوله }لَْو ِشئَْت التََّخْلَت  

ٌْنَِن{، ٌمول: فرلة ما بٌنً وبٌنن: أي: مفرق بٌنً وبٌنن" ٌْنًِ َوبَ ٌِْه أَْجًرا فَِراُق َب َعلَ
(ٕ). 

نً عن شًء بعدها فبل لال ابن كثٌر:" أي : ألنن شرطت عند لتل الؽبلم أنن إن سؤلت
 .(ٖ)تصاحبنً ، فهو فراق بٌنً وبٌنن"

ٌِْه َصْبًرا{ ]الكهؾ :   [، أي:" سؤخبرن بما 21لوله تعالى:}َسؤُنَبِّئَُن بِتَؤِْوٌِل َما لَْم تَْستَِطْع َعلَ
ًَّ من أفعالً التً فعلتها، والتً لم تستطع صبًرا على ترن السإال عنها واإلنكار  أنكرت عل

ًَّ فٌه  .(ٗ)ا"عل
لال الطبري:" ٌمول: سؤخبرن بما ٌئول إلٌه عالبة أفعالً التً فعلتها، فلم تستطع على  

 .(٘)تَرن المسؤلة عنها، وعن النكٌر علً فٌها صبرا، وهللا أعلم"
 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" }بِتَؤِْوٌِل{، أي : بتفسٌر "

 ٌحدثهم بهلا الحدٌث ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم بن كعب المرظً لال: "لال عمر بن الخطاب 
 .(2)«ٌرحم هللا موسى، وددنا لو صبر حتى ٌمص علٌنا من حدٌثهما: »-حتى فرغ من المصة

 [:21-2٘فوائد اآلٌات:]
 وجوب الوفاء بما التزم به اإلنسان آلخر.  -ٔ
 وجوب الضٌافة لمن استحمها. -ٕ
 جواز التبرع بؤي خٌر أو عمل ابتؽاء وجه هللا تعالى. -ٖ
 

 المرآن

ا السَِّفٌنَةُ فََكانَْت ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن فًِ اْلبَْحِر فَؤََرْدُت أَْن أَِعٌبََها َوَكاَن َوَراَءهُْم َمِلٌن ٌَ  ؤُْخذُ كُلَّ }أَمَّ
 [22({ ]الكهؾ : 22َسِفٌنٍَة َؼْصبًا )

 التفسٌر:
ٌعملون  -ٌكفٌهم وٌسد حاجتهمال ٌملكون ما -أما السفٌنة التً خرلتها فننها كانت ألناس محتاجٌن 

ًٌا وراء الرزق، فؤردت أن أعٌبها بللن الخرق  ألن أمامهم ملًكا ٌؤخل كل  فً البحر علٌها سع
 سفٌنة صالحة ؼصبًا من أصحابها.

ا السَِّفٌنَةُ فََكانَْت ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن فًِ اْلَبْحِر{ ]الكهؾ :   [، أي:" أما 25لوله تعالى:}أَمَّ
ٌعملون فً  -ال ٌملكون ما ٌكفٌهم وٌسد حاجتهم-التً خرلتها فننها كانت ألناس محتاجٌن  السفٌنة

 .(1)البحر علٌها سعًٌا وراء الرزق"
لال الطبري:" ٌمول: أما فعلً ما فعلت بالسفٌنة، فؤلنها كانت لموم مساكٌن} ٌَْعَملُوَن فًِ  
اْلبَْحِر{"
(5). 
[، أي:" فؤردت أن أعٌبها بللن 25َها{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}فَؤََرْدُت أَْن أَِعٌبَ  
 .(ٓٔ)الخرق"

                                                             

 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1/1ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1/1ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .25ٖٕ/2(:ص5ٔ1ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٖ-1/1ٕٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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لال الطبري:"} فَؤََرْدُت أَْن أَِعٌبََها{، بالخرق اللي خرلتها" 
(ٔ). 

 .(ٕ)عن مجاهد:" }فؤردت إن أعٌبها{، لال: أخرلها" 
[، أي:" ألن أمامهم 25لوله تعالى:}َوَكاَن َوَراَءهُْم َمِلٌن ٌَؤُْخلُ ُكلَّ َسِفٌنٍَة َؼْصًبا{ ]الكهؾ :  

 .(ٖ)ملًكا ٌؤخل كل سفٌنة صالحة ؼصبًا من أصحابها"
ٌَؤُْخلُ كُلَّ َسِفٌَنٍة َؼْصبًا{["  لال الطبري:" وكان أمامهم ولُّدامهم ملن]}

(ٗ). 
لال ابن كثٌر:" هلا تفسٌر ما أشكل أمره على موسى ، علٌه السبلم ، وما كان أنكر 

علٌه السبلم ، على باطنة فمال إن : السفٌنة إنما خرلتها ألعٌبها ظاهره ولد أظهر هللا الخضر ، 
  ]ألنهم كانوا ٌمرون بها على ملن من الظلمة، }ٌَؤُْخلُ كُلَّ َسِفٌنٍَة{ صالحة ، أي : جٌدة } 
َؼْصبًا{، فؤردت أن أعٌبها ألرده عنها لعٌبها، فٌنتفع بها أصحابها المساكٌن اللٌن لم ٌكن لهم 

 .(٘)ه ؼٌرها. ولد لٌل : إنهم أٌتام"شًء ٌنتفعون ب
 .(ٙ)وإنما عبتها ألرده عنها" لال ابن عباس:" 
 .(2)فنلا خلفوه أصلحوها بزفت فاستمتعوا بها" لال ابن جرٌج:" 

ًّ :"أن اسم الرجل اللي كان ٌؤخل كل سفٌنة ؼصبا: هَُدُد بُن  روي عن شعٌب الَجَبئِ
 .(1)بُدد"

، وهو من «العٌص بن إسحاق»التوراة فً لرٌة لال ابن كثٌر:" وهو ملكور فً 
 .(5)الملون المنصوص علٌهم فً التوراة ، وهللا أعلم "

وكان أمامهم ملن ٌؤخل كل سفٌنة صالحة »لال سعٌد بن جبٌر: "وكان ابن عباس ٌمرأ: 
 .(ٓٔ)«"ؼصبا
، لال: وكان ال «كل سفٌنة صالحة ؼصبا»كانت تمرأ فً الحرؾ األول:  لال لتادة:" 

 .(ٔٔ)خل إال خٌار السفن"ٌؤ

  
 المرآن

ٌِْن فََخِشٌنَا أَْن ٌُْرِهمَُهَما طُْؽٌَانًا َوكُْفًرا ) ا اْلؽاَُلُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْإِمنَ  [2ٓ({ ]الكهؾ : 2ٓ}َوأَمَّ
 التفسٌر:

ٌْن، فخشٌنا لو بمً  الؽبلم وأما الؽبلم اللي لتلته فكان فً علم هللا كافًرا، وكان أبوه وأمه مإِمنَ
 حًٌا لَحمل والدٌه على الكفر والطؽٌان  ألجل محبتهما إٌاه أو للحاجة إلٌه.

ٌِْن{ ]الكهؾ :   ا اْلؽبَُلُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْإِمنَ [، أي:" وأما الؽبلم اللي لتلته 1ٓلوله تعالى:}َوأَمَّ
ٌْن"  .(ٕٔ)فكان فً علم هللا كافًرا، وكان أبوه وأمه مإِمنَ

 .(ٖٔ)ً لال: "كان اسم الؽبلم اللي لتله الخضر جٌسور"عن شعٌب الجبائ 
وأما الؽبلم فكان كافرا وكان »وروي سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس، أنه: " كان ٌمرأ:  

 .(ٔ)«"أبواه مإمنٌن

                                                             

 .1/1ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .25ٖٕ/2(:ص5ٕٕٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1/1ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1/1ٗٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1/1ٗٔأخرجه الطبري: (2)
 .1/1ٗٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٖٕٔ-2ٖٕٓ/2(:ص12ٕ٘ٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٖٕٓ/2(:ص5ٕٕٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٖٕٓ/2(:ص5ٕٖٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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[، أي:" فخشٌنا لو بمً 1ٓلوله تعالى:}فََخِشٌنَا أَْن ٌُْرِهمَُهَما طُْؽٌَانًا َوكُْفًرا{ ]الكهؾ :  
 .(ٕ)لَحمل والدٌه على الكفر والطؽٌان  ألجل محبتهما إٌاه أو للحاجة إلٌه" الؽبلم حًٌا
 .(ٖ)أي : ٌحملهما حبه على متابعته على الكفر" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ) لال سعٌد بن جبٌر:" خشٌنا إن ٌحملهما حبه على إن ٌتابعاه على دٌنه" 
 .(٘) لو بمً كان فٌه بوارهما واستئصالهما" لال مطر:" 
لال مطرؾ بن الشخٌر: "إنا لنعلم أنهما لد فرحا به ٌوم ولد وحزنا علٌه ٌوم لتل، ولو  

عاش لكان فٌه هبلكهما. فرضً رجل بما لسم هللا له فنن لضاء هللا للمإمن خٌر من لضائه 
 .(ٙ) لنفسه، ولضاء هللا لن فٌما تكره خٌر من لضائه لن فٌما تحب"

 .(2)" لم ٌمض له لضاء إال كان خٌرا لهعجبت للمإمن إن هللا الحدٌث : "وفً  
}فخشٌنآ{ فمعناه: كرهنا، ألن هللا ال ٌخشى. وهو فً بعض المراءات:  لال األخفش:" 

}فخاؾ ربن{ وهو مثل :خفت الرجلٌن أن ٌموال، وهو ال ٌخاؾ من للن اكثر من انه ٌكرهه 
 .(1)لهما"
 .(5) «"هما طؽٌانا وكفرافخاؾ ربن إن ٌرهم»هً فً مصحؾ عبد هللا:  لال لتادة:" 
 

 المرآن
ًٌْرا ِمْنهُ َزَكاةً َوأَْلَرَب ُرْحًما )  [2ٔ({ ]الكهؾ : 2ٔ}فَؤََرْدنَا أَْن ٌُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخ

 التفسٌر:
 فؤردنا أن ٌُْبِدل هللا أبوٌه بمن هو خٌر منه صبلًحا ودًٌنا وبًرا بهما.

ًٌْرا ِمْنهُ َزَكاةً{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}فَؤََرْدنَا أَْن   [، أي:" فؤردنا أن 1ٌُْٔبِدلَُهَما َربُُّهَما َخ
 .(ٓٔ)ٌُْبِدل هللا أبوٌه بمن هو خٌر منه صبلًحا ودًٌنا"

 .(ٔٔ)لال مماتل:} خٌرا منه زكاة{" ٌعنً: عمبل" 
 .(ٕٔ)لال الفراء:" }خٌرا منه زكاة{: صبلحا" 
 .(ٖٔ)ي لتله صبلحا ودٌنا"ٌمول: خٌرا من الؽبلم الل لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)بلؽنً أنها جارٌة" لال عمرو بن لس:" 
 .(٘ٔ)أُبِدال مكان الؽبلم جارٌة" لال سعٌد بن جبٌر وٌعموب بن عاصم:" 
 .(ٙٔ)عن عطٌة لوله: "}خٌرا منه زكاة{، لال: دٌنا" 

                                                                                                                                                                               

 .2ٖٕٔ-2ٖٕٓ/2(:ص12ٕ٘ٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٖٕٓ/2(:ص5ٕٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٕٓ/2(:ص5ٕ2ٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٖٕٓ/2(:ص5ٕ1ٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
( ، 55ٖ، رلم 2ٖٕ/ٔ( : رجاله ثمات. وهناد )ٕٓٔ/2لال الهٌثمى )( 1ٕٔٔٔ، رلم 2ٔٔ/ٖأخرجه أحمد )(2)

( . وأخرجه أٌضا: أبو 1ٔ٘ٔ، رلم 5ٗٔ/٘( ، والضٌاء )55٘ٔ، رلم 15ٔ/2والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )
 .(1ٕٔٗ، رلم ٕٕٔ/2ٌعلى )
 .ٖٖٗ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .1ٖٕٓ/2(:ص5ٕٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .51٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .2٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .1/12ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1/1ٙٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .1/1ٙٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .1ٖٕٓ(:ص/5ٕ5ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)



ٔٓٔ 
 

ًٌْرا   ِمْنهُ َزَكاةً{، لال: وروي عن ابن جرٌج، لوله: }فَؤََرْدنَا أَْن ٌُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخ
 .(ٔ)اإلسبلم"
 .(ٕ)كانت أمه ُحبلى ٌومئل بؽبلم مسلم" لال لتادة:" 
لد فرح به أبواه حٌن ولد وحزنا علٌه حٌن لتل، ولو بمً كان فٌه هبلكهما،  ولال لتادة:" 

 .(ٖ)فلٌرض امرإ بمضاء هللا، فنن لضاء هللا للمإمن فٌما ٌكره خٌر له من لضائه فٌما ٌحب"
 .(ٗ)[، أي:" وأبّر بوالدٌه"1ٔه تعالى:}َوأَْلَرَب ُرْحًما{ ]الكهؾ : لول 
 .(٘)لال الحسن:" ٌعنً: برا" 
 .(ٙ)لال لتادة:" أي: ألرب خٌرا" 
 .(2)لال مماتل:" ٌعنً: وأحسن منه برا بوالدٌه وكان فً شرؾ وعده" 
 .(1)لال الفراء:" ٌمول: ألرب أن ٌرحما به" 
 .(5)"أي: رحمة وعطفا" لال ابن لتٌبة: 
 .(ٓٔ)عن عطٌة لوله: "}وألرب رحما{، لال: مودة. فؤبدال جارٌة ولدت نبٌا" 
 .(ٔٔ)عن ابن جرٌج :"}َوأَْلَرَب ُرْحًما{، أرحم به منهما باللي لتل الخضر"وروي  
 

 المرآن
ٌِْن ِفً اْلَمِدٌنَِة َوَكاَن  ٌِْن ٌَتٌَِم ا اْلِجَداُر فََكاَن ِلؽاَُلَم تَْحتَهُ َكْنٌز لَُهَما َوَكاَن أَبُوهَُما َصاِلًحا فَؤََراَد }َوأَمَّ

ؤِْوٌُل َما َلْم َربَُّن أَْن ٌَْبلُؽَا أَشُدَّهَُما َوٌَْستَْخِرَجا َكْنَزهَُما َرْحَمةً ِمْن َرّبَِن َوَما فَعَْلتُهُ َعْن أَْمِري ذَِلَن تَ 
ٌِْه َصْبًرا )  [2ٕ({ ]الكهؾ : 2ٕتَْسِطْع َعلَ

 :التفسٌر
ٌْلَه حتى استوى فننه كان لؽبلمٌن ٌتٌمٌن فً المرٌة التً فٌها الجدار،  وأما الحائط اللي عدَّلُت َم

وكان تحته كنز لهما من اللهب والفضة، وكان أبوهما رجبل صالًحا، فؤراد ربن أن ٌكَبرا وٌبلؽا 
أٌتَنً فعلتُه لوتهما، وٌستخرجا كنزهما رحمة من ربن بهما، وما فعلُت ٌا موسى جمٌع اللي ر

ٌَّْنُت لن أسبابه هو عالبة األمور  عن أمري ومن تلماء نفسً، وإنما فعلته عن أمر هللا، للن اللي بَ
ًَّ فٌها.  التً لم تستطع صبًرا على ترن السإال عنها واإلنكار عل

ٌِْن فًِ اْلَمِدٌنَِة{ ]ا  ٌِْن ٌَتٌَِم ا اْلِجَداُر فََكاَن ِلؽبَُلَم [، أي:" وأما 1ٕلكهؾ : لوله تعالى:}َوأَمَّ
ٌْلَه حتى استوى فننه كان لؽبلمٌن ٌتٌمٌن فً المرٌة التً فٌها الجدار"  .(ٕٔ)الحائط اللي عدَّلُت َم

فً هله اآلٌة دلٌل على إطبلق المرٌة على المدٌنة   ألنه لال أوال } َحتَّى  لال ابن كثٌر:" 
ٌِْن فًِ اْلَمِدٌنَِة { كما لال 22إِلَا أَتٌََا أَْهَل َلْرٌٍَة { ]الكهؾ :  ٌِْن ٌَِتٌَم [ ولال هاهنا : } فََكاَن ِلؽبُلَم

ةً ِمْن لَ  ًَ أََشدُّ لُوَّ [ ، } َولَالُوا لَْوال ْٖٔرٌَتَِن الَِّتً أَْخَرَجتَْن { ]دمحم : تعالى : } َوَكؤٌَِّْن ِمْن لَْرٌٍَة ِه
ٌِْن َعِظٌٍم { ]الزخرؾ :   .(ٖٔ)[ ٌعنً : مكة والطائؾ"ٖٔنزَل َهلَا اْلمُْرآُن َعلَى َرُجٍل ِمَن اْلَمْرٌَتَ

                                                             

 .1/12ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1/12ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1/12ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1/12ٔأخرجه الطبري عن لتادة: (ٗ)
 .ٕٓٓ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: (٘)
 .1/12ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .51٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .2ٕٓؼرٌب المرآن: (5)
 .1ٖٕٓ(:ص/5ٕ5ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1/12ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)



ٕٔٓ 
 

اللهب  [، أي:" وكان تحته كنز لهما من1ٕلوله تعالى:}َوَكاَن تَْحتَهُ َكْنٌز لَُهَما{ ]الكهؾ :  
 .(ٔ)والفضة"
أن هلا الجدار إنما أصلحه، ألنه كان لؽبلمٌن ٌتٌمٌن فً المدٌنة  لال ابن كثٌر:أي: " 

 .(ٕ)وكان تحته كنز لهما "
 ثبلثة ألوال:  ،«الكنز»وفً هلا 

 ،(٘)، ومجاهد(ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)أحدها : صحؾ فٌها علم مدفونة، لاله ابن عباس
 .(ٙ)كان تحته كنز علم" لال ابن عباس:" 
 .(2)ما كان الكنز إال علما" ولال ابن عباس:" 
 .(1)صحؾ لؽبلمٌن فٌها علم" لال مجاهد:" 

عمر بن عبد هللا ، و(ٓٔ)جعفر بن دمحم، و(5)الثانً : لوح من لهب مكتوب فٌه ِحَكم ، لاله الحسن
 .(ٔٔ)المدنً

بسم ميحرلا نمحرلا هللا: عجبت لمن ٌإمن كٌؾ »لوح من لهب مكتوب فٌه:  لال الحسن:"
ٌحزن، وعجبت لمن ٌولن بالموت كٌؾ ٌفرح، وعجبت لمن ٌعرؾ الدنٌا وتملبها بؤهلها، كٌؾ 

 .(ٕٔ)«"ٌطمئن إلٌها، ال إله إال هللا، دمحم رسول هللا
التً ٌلكر فٌها الكهؾ :" إن الكنز اللي لال هللا فً السورة (ٖٔ)لال عمر مولى ؼفرة 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، »}وكان تحته كنز لهما{، لال: كان لوحا من لهب مصمت، مكتوبا فٌه: 
عجب من عرؾ الموت ثم ضحن، عجب من أٌمن بالمدر ثم نصب، عجب من أٌمن بالموت، ثم 

 .(ٗٔ)«"أمن، أشهد أن ال إله إال هللا، وأن دمحما عبده ورسوله
مالن الشٌبانٌة، لالت: "سمعت صاحبً حماد بن الولٌد الثمفً ٌمول: هنادة ابنة عن  

سطران ونصؾ،  :سمعت جعفر بن دمحم ٌمول فً لول هللا عز وجل: }وكان تحته كنز لهما{، لال

عجبت للمولن بالرزق كٌؾ ٌتعب، عجبت للمولن بالحساب كٌؾ ٌؽفل، وعجبت »لم ٌتم الثالث: 
ل: }وإن كان مثمال حبة من خردل أتٌنا بها وكفى بنا ولد لا«. للمولن بالموت كٌؾ ٌفرح

حاسبٌن{، لالت: ولكر أنهما حفظا بصبلح أبٌهما، ولم ٌلكر منهما صبلح، وكان بٌنهما وبٌن 
 .(٘ٔ)األب اللي حفظا به سبعة آباء، وكان نساجا"

 ، وبه لال ابن جرٌر(2ٔ)، ولتادة(ٙٔ)الثالث : كنز مال ملخور من لهب وفضة ، لاله عكرمة
 .(ٔ)، والزجاج(1ٔ)الطبري

                                                             

 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1/11ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1/11ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1/11ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1/11ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1/15ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1/11ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1/15ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .15-1/11ٔأانظر: تفسٌر الطبري:(ٓٔ)
 .1/15ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1/15ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 هـ ٘ٗٔ سنة توفً. رباح بن ببلل أخت هً: لٌل المعجمة، بضم ؼفرة، مولى المدنً، هللا عبد بن عمر(ٖٔ)
 . (الخزرجً)
 .1/15ٔأخره الطبري: (ٗٔ)
 .15-1/11ٔأخرجه الطبري:(٘ٔ)
 .1/5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1/5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .1/5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)



ٖٔٓ 
 

وهلا ظاهر السٌاق من اآلٌة، واللي لكره هإالء األئمة ]أي: أن الكنز:  لال ابن كثٌر:" 
وإن صح، ال ٌنافً لول عكرمة : أنه كان ماال  (ٕ)صحؾ فٌها علم[، وورد به الحدٌث المتمدم

ألنهم لكروا أنه كان لوًحا من لهب ، وفٌه مال جزٌل ، أكثر ما زادوا أنه كان مودًعا فٌه علم، 
 .(ٖ)وهو حكم ومواعظ ، وهللا أعلم "

مال لهما، أحل الكنز لمن كان لبلنا، وحرم علٌنا، فنن هللا ٌحل من أمره ما  لال لتادة:" 
وٌحرم، وهً السنن والفرائض، وٌحل ألمة، وٌحرم على أخرى، لكن هللا ال ٌمبل من أحد ٌشاء، 

 .(ٗ)مضى إال اإلخبلص والتوحٌد له"
ماال، والمعروؾ فً اللؽة أن « الكنز»علما، ولٌل كان « الكنز»لٌل كان  لال الزجاج:" 
إلا أفرد فمعناه: المال المدفون والمدخر، فنلا لم ٌكن المال لٌل: عنده علم وله كنز فهم، « الكنز»
ههنا بالمال أشبه، ألن العلم ال ٌكاد ٌتعدم إال بمعلم، والمال ال ٌحتاج أن ٌنتفع فٌه « الكنز»و

، وجائز أن ٌكون الكنز كان ماال مكتوبا فٌه علم، ألنه لد روي أنه كان لوحا من لهب بؽٌره
، فهلا مال وعلم عظٌم، هو توحٌد هللا عز وجل «ال إله إال هللا دمحم رسول هللا» علٌه مكتوب:

 .(٘)وإعبلم أن دمحما مبعوث"
ب أن الكنز اسم ألن المعروؾ من كبلم العرهو المول الثانً، " -وهللا أعلم-والصواب 

لما ٌكنز من مال، وإن كل ما كنز فمد ولع علٌه اسم كنز فنن التؤوٌل مصروؾ إلى األؼلب من 
 .(ٙ)استعمال المخاطبٌن بالتنزٌل، ما لم ٌؤت دلٌل ٌجب من أجله صرفه إلى ؼٌر للن"

 .(2)لًحا"[، أي:" وكان أبوهما رجبل صا1ٕلوله تعالى:}َوَكاَن أَبُوهَُما َصاِلًحا{ ]الكهؾ :  
لال سعٌد بن جبٌر:" وكان أبوهما صالحا لال: كان ٌإدي األمانات والودائع إلى  
 .(1)أهلها"
 .(5)لال ابن عباس:" حفظا بصبلح أبٌهما، وما لكر منهما صبلح" 

إن هللا ٌصلح بصبلح الرجل ولده وولد ولده وٌحفظه فً لرٌته  لال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ)"ستر من هللا وعافٌةوالدوٌرات حوله، فما ٌزالون فً 

فٌه دلٌل على أن الرجل الصالح ٌحفظ فً لرٌته ، وتشمل بركة عبادته  لا ابن كثٌر:" 
لهم فً الدنٌا واآلخرة ، بشفاعته فٌهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فً الجنة لتمر عٌنه بهم ، 

 .(ٔٔ)كما جاء فً المرآن ووردت السنة به"
[، أي:" فؤراد 1َٕن أَْن ٌَْبلَُؽا أَشُدَّهَُما َوٌَْستَْخِرَجا َكْنَزُهَما{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}فَؤََراَد َربُّ  

 .(ٔ)ربن أن ٌكَبرا وٌبلؽا لوتهما، وٌستخرجا كنزهما"
                                                                                                                                                                               

 .2ٖٓ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 ( "كشؾ األستار" ولد روى مولوفا من طرق عن ابن عباس وعلى ، رضً هللا5ٕٕٕمسند البزار برلم )(ٕ)

 .عنهما ، لكن أسانٌدها ضعٌفة
أبً لر رضً هللا عنه ، رفعه لال : "إن الكنز اللي لكر هللا فً كتابه : لوح من لهب مصمت عن 

مكتوب فٌه : عجبت لمن أٌمن بالمدر لم نصب ؟ وعجبت لمن لكر النار لم َضِحن ؟ وعجبت لمن لكر الموت لم 
 .ؼفل ؟ ال إله إال هللا ، دمحم رسول هللا"

بشر بن المنلر هلا ٌمال له : لاضً المصٌصة. لال الحافظ أبو جعفر العمٌلً : فً حدٌثه  سنده:فً 
 .وهم

 .(ٕٖ٘/ٕمٌزان االعتدال )
 .1٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1/5ٓٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .1/5ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 . ؼٌر مرلم بالمطبوع!2ٖٕ٘/2تفسٌر ابن أبً حاتم: (1)
 .1/5ٔٔاخرجه الطبري: (5)
 .2ٖٕ٘/2(:ص11ٖٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .12ٔ-1ٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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لال الطبري:"أراد ربن أن ٌدركا وٌبلؽا لوتهما وشدتهما، وٌستخرجا حٌنئل كنزهما 
 .(ٕ)المكنوز تحت الجدار اللي ألمته"

هاهنا أسند اإلرادة إلى هللا تعالى   ألن بلوؼهما الحلم ال ٌمدر علٌه إال  كثٌر:"لال ابن 
ًٌْرا ِمْنهُ { ولال فً السفٌنة : } فَؤََرْدُت أَْن  هللا، ولال فً الؽبلم : } فَؤََرْدنَا أَْن ٌُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخ

أَِعٌبََها { ، فاهلل أعلم"
(ٖ). 

، [1ٕ]الكهؾ :  [ٕ٘ٔ{ ]األنعام : أَْن ٌَْبلُؽَا أَشُدَّهَُماتعالى:}لوله  فً« األشد»تفسٌر  وفً 
 ألوال:

، (٘)، وزٌد بن أسلم(ٗ)أحدها : أنه الحلم حٌن تكتب له الحسنات وعلٌه السٌئات ، لاله ربٌعة
 .(2)، وعامر(ٙ)ومالن

 .(1)خمس عشرة سنة. وهلا لول دمحم بن لٌسوالثانً :أنه 
، وحكاه الماوردي عن علً بن (5)سنة ، وهلا لول سعٌد بن جبٌروالثالث:أنه ثمانً عشرة 

 .(ٔٔ)، وبه لال مماتل(ٓٔ)عٌسى
 .(ٖٔ)، وهو اختٌار أبً حنٌفة(ٕٔ)خمس وعشرون سنة. لاله عكرمة والرابع: أنه 
لال ابن العربً: "وعجبا من أبً حنٌفة، فننه ٌرى أن الممدرات ال تثبت لٌاسا وال نظرا  

ٌثبتها باألحادٌث الضعٌفة، ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس،  وإنما تثبت نمبل، وهو
 .(ٗٔ)ولو سكن المعدن كما لٌض هللا لمالن لما صدر عنه إال إبرٌز الدٌن"

 .(٘ٔ)والخامس: أن األَشُد: ثبلثون سنة ، لاله السدي
، (2ٔ)، ومجاهد(ٙٔ)والسادس:أن األشد: ثبلث وثبلثون سنة. وهلا مروي عن ابن عباس

 .(1ٔ)تادةول
 .(5ٔ)والسابع: أنه أربعون سنة. وهلا لول الحسن

 .(ٕٔ)، والكلبً(ٕٓ)أنه ما بٌن الثمانٌة عشر سنة إلى ثبلثٌن سنة. لاله ابن عباس والثامن:
 .(ٕٕ)أنه حتى ٌعمل وتجتمع لوته. لاله أبو العالٌةوالتاسع: 
 . (ٔ)أنه حتى: ٌتناهى فً الثبات إلى حد الرجالوالعاشر: 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1/5ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .12ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٕٕ/ٕٔ(:صٔ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٕ/ٕٔ(:صٕ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٕٕ/ٕٔ(:صٕ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٕٕ/ٕٔ(:صٖ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص1ٓ5ٕانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٓٗٔ-5ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ15انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .11ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .55٘/ٕانظر: تفسٌر مماتلبن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص1ٓ5ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .2ٙٔ/ٕأحكام المرآن: (ٗٔ)
 .ٖٕٕ-ٖٕٕ/ٕٔ(:صٗ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ1ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 . حكاه دون لكر اإلسناد.5ٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2ٔ)
 . حكاه دون لكر اإلسناد.5ٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (1ٔ)
 .5ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ12انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5ٔ)
 .الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس، فً رواٌة ٖٕٔ/ٕأخرجه الفراء فً معانً المرآن: (ٕٓ)
 .ٕٗٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٕٗٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٕ)
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 .(ٕ) أشده: أن ٌإنس منه الرشد مع أن ٌكون بالؽا. لاله الزجاج أن بلوغوالحادي عشر: 
 :(ٗ)، كما لال سحٌم بن وثٌل(ٖ)انتهاء الكهولة فٌها مجتمع األشدوالثانً عشر: أن 

لَنًِ ُمَداَوَرةُ الشُُّإونِ  ي                   َونَجَّ  أَُخو َخْمِسٌَن ُمْجتَِمعٍ أَشُّدِ
أي: الموة ، وهو استحكام لوة شبابه وسنه ، كما :َشدُّ النهار، «: َشدٍّ »جمع  «:األشُدّ »و 

ارتفاعه وامتداده. ٌمال : أتٌته شدَّ النهار ومدَّ النهار، وللن حٌن امتداده وارتفاعه  وكان المفضل 
 :  (٘)ٌنشد بٌت عنترة

 َعْهِدي بِِه َشدَّ النََّهاِر َكؤَنََّما                    ُخِضَب اللَّبَاُن َوَرأْسُهُ ِباْلِعْظِلِم 
 : (ٙ)ومنه لول اآلخر 

ٌِْن َسُحوُق  تُِطٌُؾ بِِه َشدَّ النََّهاِر َظِعٌنَةٌ                   َطِوٌلَةُ أَْنَماِء الٌََد
(2) 

 
[، أي:" رحمةً من هللا بهما لصبلح 1ٕبَِّن{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َرْحَمةً ِمْن رَ  
 .(1)أبٌهما"

 .(5)لال الطبري:" ٌمول: فعلت فعل هلا بالجدار، رحمة من ربن للٌتٌمٌن"
[، أي:" وما فعلُت ٌا موسى جمٌع اللي 1ٕلوله تعالى:}َوَما فَعَْلتُهُ َعْن أَْمِري{ ]الكهؾ :  

 .(ٓٔ)سً، وإنما فعلته عن أمر هللا"رأٌتَنً فعلتُه عن أمري ومن تلماء نف
لال الطبري:" ٌمول: وما فعلت ٌا موسى جمٌع اللي رأٌتنً فعلته عن رأًٌ، ومن تلماء 

 .(ٔٔ)نفسً، وإنما فعلته عن أمر هللا إٌاي به"
أي : هلا اللي فعلته فً هله األحوال الثبلثة ، إنما هو من رحمة هللا  لال ابن كثٌر:"

بمن لكرنا من أصحاب السفٌنة ، ووالدي الؽبلم ، وولدي الرجل الصالح ، } َوَما فَعَْلتُهُ َعْن 
أَْمِري { لكنً أمرت به وولفت علٌه ، وفٌه داللة لمن لال بنبوة الخضر ، علٌه السبلم ، مع ما 

ٌْنَاهُ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمْن لَُدنَّا ِعْلًما {. تمدم من لو  له : } فََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعبَاِدنَا آتَ
 ولال آخرون : كان رسوال. 

 ولٌل بل كان ملًكا. نمله الماوردي فً تفسٌره.
ًٌا. فاهلل أعلم" ولهب كثٌرون إلى أنه لم ٌكن نبًٌا. بل كان ول
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)لتادة:" كان عبدا مؤمورا، فمضى ألمر هللا"لال 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٗ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
، وفً الحماسة: ٕٙٔ/ٔ، والخزانة:ٖٗٙ/ٕ، والكامل:ٕٓٔ/ٔ، والحماسة البصرٌة:5ٔانظر: األصمعٌات: (ٗ)

 معاودة، بدل: مداورة.
 .واللال(: جرب األمور وعرفها وأحكمها. ومداورة الشئون: مداورة األمور ومعالجتها رجل منجد )بالدال

 من معلمته المشهورة ، وهلا البٌت من أبٌات وصؾ فٌها بطبل مثله ، ٌمول لبله : (٘)
ٌِْر تَبَسُّمِ  ا َرآِنً لَْد َلَصْدُت أُِرٌُدهُ ... أَْبَدى نََواِجلَهُ ِلؽَ  لَمَّ

ْمحِ ثُمَّ َعلَْوتُهُ ... بُِمَهنٍَّد َصافًِ الَحِدٌَدةِ ِمْخلَمِ فََطعَْنتُهُ   بِالرُّ
 و"اللبان" الصدر . و"العظلم" ، صبػ أحمر . ٌصفه لتٌبل سال دمه ، فخصب رأسه وأطرافه ، ال حران به ..

 .ٕٕٕ/ٕٔلم أتعرؾ على لائله، والبٌت ببل نسبة فً تفسٌر الطبري: (ٙ)
، وهو كل عظم فٌه مخ ، كعظام الٌدٌن والسالٌن -بكسر فسكون-"األنماء" جمع "نمو"  ، ٌعنً زوجته .-الظعٌنة-

 ، وامرأة "سحوق": طوٌلة كؤنها نخلة مستوٌة لد انجرد عنها كربها .
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .1/5ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1/5ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .12ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1/5ٔٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٔ)ن ابن إسحاق: "}وما فعلته عن أمري{، ما رأٌت أجمع ما فعلته عن نفسً"ع
ٌِْه َصْبًرا{ ]الكهؾ :   [، أي:" للن اللي بٌََّْنُت 1ٕلوله تعالى:}لَِلَن تَؤِْوٌُل َما لَْم تَْسِطْع َعلَ

ًَّ فٌها"لن أسبابه هو عالبة األمور التً لم تس تطع صبًرا على ترن السإال عنها واإلنكار عل
(ٕ). 

 .(ٕ)فٌها"
لال الطبري:" ٌمول: هلا اللي لكرت لن من األسباب التً من أجلها فعلت األفعال التً 
استنكرتها منً، تؤوٌل: ٌمول: ما تئول إلٌه وترجع األفعال التً لم تسطع على ترن مسؤلتن إٌاي 

 .(ٖ)عنها، وإنكارن لها صبرا"
طبري:" وهله المصص التً أخبر هللا عز وجل نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بها عن موسى لال ال

وصاحبه، تؤدٌب منه له، وتمدم إلٌه بترن اإلستعجال بعموبة المشركٌن اللٌن كلبوه واستهزءوا 
به وبكتابه، وإعبلم منه له أن أفعاله بهم وإن جرت فٌما ترى األعٌن بما لد ٌجري مثله أحٌانا 
ألولٌائه، فنن تؤوٌله صائر بهم إلى أحوال أعدائه فٌها، كما كانت أفعال صاحب موسى والعة 
بخبلؾ الصحة فً الظاهر عند موسى، إل لم ٌكن عالما بعوالبها، وهً ماضٌة على الصحة فً 
الحمٌمة وآئلة إلى الصواب فً العالبة، ٌنبئ عن صحة للن لوله: }وربن الؽفور لو الرحمة لو 

م بما كسبوا لعجل لهمالعلاب بل لهم موعد لن ٌجدوا من دونه موئبل{ . ثم عمب للن ٌإاخله
بمصة موسى وصاحبه، ٌعلم نبٌه أن تركه هلالج لج تعجٌل العلاب لهإالء المشركٌن، بؽٌر نظر منه 
لهم، وإن كان للن فٌما ٌحسب من ال علم له بما هللا مدبر فٌهم نظرا منه لهم، ألن تؤوٌل للن 

 .(ٗ)إلى هبلكهم وبوارهم بالسٌؾ فً الدنٌا واستحمالهم من هللا فً اآلخرة الخزي الدائم"صائر 
ٌَا بن َمْلكان بن فالػ « المعارؾ»ولكر ابن لتٌبة فً  لال ابن كثٌر:" أن اسم الخضر: بَْل

بن عامر بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح ، علٌه السبلم،  لالوا : وكان ٌكنى أبا العباس ، 
وٌلمب بالخضر ، وكان من أبناء الملون ، لكره النووي فً تهلٌب األسماء ، وحكى هو وؼٌره 

لى اآلن ثم إلى ٌوم المٌامة لولٌن ، ومال هو وابن الصبلح إلى بمائه ، ولكروا فً كونه بالًٌا إ
فً للن حكاٌات وآثاًرا عن السلؾ وؼٌرهم وجاء لكره فً بعض األحادٌث. وال ٌصح شًء من 

 للن ، وأشهرها أحادٌث التعزٌة وإسناده ضعٌؾ.
ى : } َوَما َجعَْلَنا ورجح آخرون من المحدثٌن وؼٌرهم خبلؾ للن ، واحتجوا بموله تعال

اللهم إن تهلن هله العصابة »[، وبمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم بدر : ِٖٗلبََشٍر ِمْن لَْبِلَن اْلُخْلَد { ]األنبٌاء : 
، وبؤنه لم ٌنمل أنه جاء إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال حضر عنده ، وال لاتل (٘)«ال تعبد فً األرض

 معه.
حٌا لكان من أتباع النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه   ألنه علٌه السبلم كان مبعوثًا إلى جمٌع ولو كان 

ٌْن ما وسعهما إال اتباعً»الثملٌن : الجّن واإلنس ، ولد لال :  ، (ٙ)«لو كان موسى وعٌسى َحٌَّ
ه تلن عٌن وأخبر لبل موته بملٌل : أنه ال ٌبمى ممن هو على وجه األرض إلى مائة سنة من لٌلت

 .(2)تَْطرُؾ ، إلى ؼٌر للن من الدالئل"
أخرج ابن أبً حاتم عن أبً سعٌد، لال: "سمعت إن آخر كلمة أوصى بها الخضر 

 .(1)موسى حٌن فارله: إٌان إن تعٌر مسٌئا بنساءته فتبتلى"
                                                             

 .1/5ٔٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1/5ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1/5ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .( من حدٌث عمر ، رضً هللا عنه2ٖٙٔرواه مسلم فً صحٌحه برلم )(٘)
الطحاوٌة فً سٌاله وعلك علٌه الشٌخ ناصر األلبانً فً تخرٌج الطحاوٌة بموله  لكره ابن أبً العز فً شرح(ٙ)

بموله : "كلا األصل ، وكؤنه ٌشٌر إلى الحدٌث اللي لكره شٌخه ابن كثٌر فً تفسٌر سورة الكهؾ بلفظ : "لو 
 كان موسى وعٌسى حٌٌن لما وسعهما إال اتباعى". وهو حدٌث محفوظ ، دون لكر "عٌسى" فٌه ، فننه منكر

 .("15٘ٔعندى لم أره فً شًء من طرله ، وهً مخرجة فً إراواء الؽلٌل برلم )
 .12ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٖٕٔ/2(:ص5ٖٕٗٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
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 [:1ٕ-25فوائد اآلٌات:]
 تعالى وإن بٌان ضروب من خفً ألطاؾ هللا تعالى فعلى المإمن أن ٌرضى بمضاء هللا  -ٔ

 كان ظاهره ضارا.
 بٌان حسن تدبٌر هللا تعالى ألولٌائه بما ظاهره علاب ولكن فً باطنه رحمة. -ٕ
 مراعاة صبلح األباء فً إصبلح حال األبناء. -ٖ
كل ما أتاه الخضر كان بوحً إلهً ولٌس هو مما ٌدعٌه البعض وٌسمون بالعلم اللدنً،  -ٗ

 لال: إن الخضر لال لموسى: "إن لً علما ال ٌنبؽً إن وٌإكد بطبلن هلا أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)تعلمه، وإن لن علما ال ٌنبؽً لً إن أعلمه. فؤخل طائر بمنماره من البحر"

 
 المرآن

ٌْكُْم ِمْنهُ ِذْكًرا ) ٌِْن لُْل َسؤَتْلُو َعلَ  [2ٖ({ ]الكهؾ : 2ٖ}َوٌَْسؤَلُونََن َعْن ِذي اْلمَْرنَ
 التفسٌر:
هإالء المشركون من لومن عن خبر لي المرنٌن الملن الصالح، لل لهم:  -أٌها الرسول-وٌسؤلن 

 سؤلصُّ علٌكم منه ِلْكًرا تتلكرونه، وتعتبرون به.
 سبب النزول:
لال السدي:" لالت الٌهود للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا دمحم، إنما تلكر إبراهٌم وموسى وعٌسى والنبٌٌن  

فؤخبرنا عن نبً لم ٌلكره هللا فً التوراة إال فً مكان واحد. لال: ومن أنن سمعت لكرهم منا، 
هو؟ لالوا: لو المرنٌن. لال: ما بلؽنً عنه شًء. فخرجوا فرحٌن ولد ؼلبوا فً أنفسهم، فلم 
ِن لُْل َسؤَتْلُو َعلَ  ٌْ ٌَْسؤَلُونََن َعْن ِلي اْلَمْرنَ ٌْكُْم ٌبلؽوا باب البٌت حتى نزل جبرٌل بهإالء اآلٌات: }َو

 .(ٕ)ِمْنهُ ِلْكًرا{"

عن عمر مولى ؼفرة لال: "دخل بعض أهل الكتاب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسؤلوه فمالوا: ٌا  
أبا الماسم، كٌؾ تمول فً رجل كان ٌسٌح فً األرض؟ لال: ال علم لً به. فبٌنما هم على للن إل 

 ؼمة الوحً، ثم سري عنه فتبل: }َوٌَْسؤَلُونََن َعْن سمعوا نمٌضا فً السمؾ، ووجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ٌِْن{، اآلٌة. فلما لكر السد لالوا: أتان خبره ٌا أبا الماسم، حسبن"  .(ٖ)ِلي اْلمَْرَن

ٌِْن{ ]الكهؾ :    -أٌها الرسول-[، أي:" وٌسؤلن 1ٖلوله تعالى:}َوٌَْسؤَلُونََن َعْن ِلي اْلمَْرَن
 .(ٗ)ن عن خبر لي المرنٌن الملن الصالح"هإالء المشركون من لوم

لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وٌسؤلن ٌا دمحم هإالء المشركون عن لي  
 .(٘)المرنٌن ما كان شؤنه، وما كانت لصته"

لال الزمخشري:" السائلون: هم الٌهود سؤلوه على جهة االمتحان. ولٌل: سؤله أبو جهل  
 .(ٙ)ألحد الفرٌمٌن"«: علٌكم»وأشٌاعه، والخطاب فً 

 على ألوال :« لي المرنٌن»واختلؾ فً سبب تسمٌته بـ
أحدها: أنه دعا لومه إلى هللا تعالى، فضربوه على لرنه فهلن، فؽبر زمانا، ثم بعثه هللا، فدعاهم 

 . (2)نهإلى هللا فضربوه على لرنه اآلخر فهلن، فلانن لرناه، لاله علً رضً هللا ع
، ألنه سار إلى مؽرب الشمس وإلى مطلعها، رواه أبو صالح «لي المرنٌن»الثانً: أنه سمً بـ
 . (ٔ)عن ابن عباس

                                                             

-. فً خبر مطول عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس2ٖٖٕ-2ٖٕٔ/2(:ص12ٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 -رضً هللا عنهما

 .1ٖٕٔ/2(:ص5ٖٕ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٕٔ/2(:ص5ٖٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1/5ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .1/5ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
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 .(ٕ)والثالث: ألن صفحتً رأسه كانتا من نحاس. لاله وهب بن منبه
الرابع: ألنه رأى فً المنام كؤنه امتد من السماء إلى األرض وأخل بمرنً الشمس، فمص للن 

 . (ٖ)ومه، فسمً بلي المرنٌنعلى ل
 .(ٗ)وإنما سمى لو المرنٌن، ألنه أتى لرنً الشمس المشرق والمؽرب" ولال مماتل:" 

 . (٘)الخامس: ألنه ملن الروم وفارس. حكاه وهب بن منبه
 .(ٙ)السادس: ألنه كان فً رأسه شبه المرنٌن. حكاه وهب بن منبٌه أٌضا

 . (2)شعر، لاله الحسنوالسابع: ألنه كانت له ؼدٌرتان من 
لال ابن األنباري: "والعرب تسمً الضفٌرتٌن من الشعر ؼدٌرتٌن، وجمٌرتٌن، ولرنٌن 
لال: ومن لال: سمً بللن ألنه ملن فارس والروم، لال: ألنهما عالٌان على جانبٌن من األرض 

 . (1)ٌمال لهما: لرنان"
 . (5)اله أبو إسحاق الثعلبًوالثامن: ألنه كان كرٌم الطرفٌن من أهل بٌت لوي شرؾ. ل

 .(ٓٔ)والتاسع: ألنه انمرض فً زمانه لرنان من الناس، وهو حً لاله أبو إسحاق الثعلبً أٌضا
 .(ٔٔ)والعاشر: ألنه سلن الظلمة والنور. لاله أبو إسحاق الثعلبً كللن

روي عن دمحم بن إسحاق:" أن لا المرنٌن كان رجبل من أهل مصر اسمه مرزبا بن  
 .(ٕٔ)الٌونانً، من ولد ٌونن بن ٌافث بن نوح"مردبة 
ٌْكُْم ِمْنهُ ِلْكًرا{ ]الكهؾ :   [، أي:" لل لهم: سؤلصُّ علٌكم منه 1ٖلوله تعالى:}لُْل َسؤَتْلُو َعلَ

 .(ٖٔ)ِلْكًرا تتلكرونه، وتعتبرون به"
 .(ٗٔ)لال مماتل:" ٌعنً: علما" 
 .(٘ٔ)ٌمول: سؤلص علٌكم منه خبرا"لال الطبري:" فمل لهم: سؤتلو علٌكم من خبره لكرا  

 واختلفوا هل كان نبٌا، أم ال؟ على لولٌن: 

 . (2ٔ)، والضحان بن مزاحم(ٙٔ)أحدهما: أنه كان نبٌا، لاله عبد هللا بن عمرو
 . (1ٔ)الثانً: أنه كان عبدا صالحا، ولم ٌكن نبٌا، وال ملكا، لاله علً رضً هللا تعالى عنه

 .(5ٔ)ولال وهب بن منبه: "كان ملكا"
عن األحوص بن حكٌم عن أبٌه، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن لي المرنٌن فمال: "هو ملن مسح  

 .(ٕٓ)األرض باإلحسان"

                                                                                                                                                                               

 .٘ٓٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .1/5ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘ٓٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .55٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1/5ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1/5ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٓٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (2)
 .٘ٓٔ/ٖزاد المسٌر:(1)
 .٘ٓٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (5)
 .٘ٓٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .٘ٓٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .ٗٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .55٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .1/5ٕٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٙٓٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٙٔ)
 .ٙٓٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (2ٔ)
 .1/5ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .1/5ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 1ٕٖٕ/2(.:ص5ٖ1ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
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ما أدري أتبع كان لعٌنا أم ال، وما أدري ألو »عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
 .(ٔ)رات ألهلها أم ال"المرنٌن كان نبٌا أم ال، وما أدري الحدود كفا

كان نلٌرا واحدا بلػ ما بٌن المشرق والمؽرب، لو المرنٌن بلػ السدٌن لال السدي: " 
 .(ٕ)وكان نلٌرا، لم أسمع بحك أنه كان نبٌا"

وأخرج ابن أبً حاتم عن بكر بن مضر أن هشام بن عبد الملن سؤله عن لي المرنٌن:  
عطً بؤربع خصال كان فٌه: كان إلا لدر عفا وإلا وعد أكان نبٌا فمال: ال ولكنه إنما أعطً ما أ
 .(ٖ)وفى وإلا حدث صدق وال ٌجمع الٌوم لؽد"

 وفً زمان كونه ثبلثة ألوال:  
 . (ٗ)أحدها: أنه من المرون األول من ولد ٌافث بن نوح، لاله علً رضً هللا تعالى عنه

 . (٘)الثانً: أنه كان بعد ثمود، لاله الحسن
 . (ٙ)الجوزي:"ٌمال: كان عمره ألفا وستمائة سنة"لال ابن 

 .(2)والثالث: أنه كان فً الفترة بٌن عٌسى ودمحم صلى هللا علٌهما وسلم، لاله وهب
 

 المرآن
ٍء َسبَبًا ) ًْ ٌْنَاهُ ِمْن كُّلِ َش  [2ٗ({ ]الكهؾ : 2ٗ}إِنَّا َمكَّنَّا لَهُ فًِ اِْلَْرِض َوآتَ

 التفسٌر:
األرض، وآتٌناه من كل شًء أسبابًا وطرلًا، ٌتوصل بها إلى ما ٌرٌد ِمن فَتْح إنا مكَّنَّا له فً 

 المدائن ولهر األعداء وؼٌر للن.
نَّا لَهُ فًِ اأْلَْرِض{ ]الكهؾ :   [، أي:"إنا مكنا له أمره من التصرؾ 1ٗلوله تعالى:}إِنَّا َمكَّ

 .(1)فً األرض كٌؾ شاء"

 .(5)ٌمول: إنا وطؤنا له فً األرض" لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)أي: ملكناه وأعطٌناه" لال أبو اللٌث:" 
 .(ٔٔ)"تمهٌد األسباب«: التمكٌن»أوطؤنا، و لال البؽوي:أي:" 
 .(ٕٔ)سهلنا علٌه السٌر فٌها" لال ابن الجوزي:أي:" 
: "سخر له السحاب فحمله علٌها، ومد له فً األسباب، وبسط -رضً هللا عنه-لال علً 

له النور، فكان اللٌل والنهار علٌه سواء، فهلا معنى تمكٌنه فً األرض وهو أنه سهل علٌه 
 .(ٖٔ)"السٌر فٌها وللل له طرلها

ٍء َسَببًا{ ]الكهؾ :   ًْ نَاهُ ِمْن كُّلِ َش ٌْ [، أي:" وآتٌناه من كل شًء أسباًبا 1ٗلوله تعالى:}َوآتَ
 .(ٗٔ)ئن ولهر األعداء وؼٌر للن"وطرلًا، ٌتوصل بها إلى ما ٌرٌد ِمن فَتْح المدا

 .(ٔ)ٌمول وآتٌناه من كل شًء، ٌعنً: ما ٌتسبب إلٌه وهو العلم به" لال الطبري:" 

                                                             

 1ٕٖٕ/2(.:ص5ٖ2ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 1ٕٖٕ/2(.:ص5ٖ5ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 . الخبر ؼٌر مرلم بالمطبوع!1ٕٖٕ/2تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٖ)
 .ٙٓٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .ٙٓٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .ٙٓٔ/ٖزاد المسٌر: (ٙ)
 .ٙٓٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٙٔ/ٙٔ، وانظر: تفسٌر المراؼً:5ٕٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .1/5ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٓٙ/ٕبحر العلوم: (ٓٔ)
 .51ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٙٓٔ/ٖزاد المسٌر: (ٕٔ)
 .51ٔ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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 .(ٕ)"أي: أعطٌناه من كل شًء ٌحتاج إلٌه الخلك لال البؽوي:" 
}وآتٌناه من كل شًء{ أراده وتوجه إلٌه. }سببا{ وصلة توصله إلٌه من  لال البٌضاوي:" 

 .(ٖ)العلم والمدرة واآللة"
ٍء َسَببًا{ ]الكهؾ : وفً   ًْ ٌْنَاهُ ِمْن كُّلِ َش  [، وجوه:1ٗلوله تعالى:}َوآتَ

ً ٌنتسب به إلى إرادته ، لاله ابن عباس ، (ٙ)، والضحان(٘)، ولتادة(ٗ)أحدها : من كل شًء علما
 .(1)، وابن جرٌج(2)ابن زٌدو

 .(5)علم كل شًء"لال ابن جرٌج:"  
أي: علمؤ ٌوصله إلى حٌث ٌرٌد، كما سخر هللا عز وجل لسلٌمان  لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)الرٌح"
 .(ٔٔ)لال ابن زٌد:" من للن تعلٌم األلسنة، كان ال ٌعرؾ لوما إال كلمهم بلسانهم" 
معاوٌة بن أبً سفٌان لال لكعب األحبار: عن سعٌد بن أبً هبلل رضً هللا عنه، إن  

"تمول إن لا المرنٌن كان ٌربط خٌله بالثناٌا؟ لال له كعب رضً هللا عنه: إن كنت للت لان فنن 
 .(ٕٔ)هللا لال: }وآتٌناه من كل شًء سببا{"

 .(ٖٔ). لاله الحسنببلؼا بحاجته الثانً :
 .(ٗٔ)منازل األرض وأعبلمها. لاله لتادة الثالث :
 .(٘ٔ)منزال وطرفا من المشرق إلى المؽرب" مجاهد:"ولال  

 .(ٙٔ) ولال مماتل:" ٌعنً: علم أسباب منازل األرض وطرلها"
 . (2ٔ)الرابع: ما ٌستعٌن به على لماء الملون ولتل األعداء وفتح الببلد حكاه الماوردي

 .(1ٔ)الخامس: وجعلنا له من كل أرض ولٌها سلطاناً وهٌبة. حكاه الماوردي
 

 المرآن
 [2٘({ ]الكهؾ : 2٘}فَؤَتْبََع َسبَبًا )
 التفسٌر:

 فؤخل بتلن األسباب والطرق بجد واجتهاد.
 .(5ٔ)لال أبو عبٌدة:" أي: طرٌما وأثرا ومنهجا" 
 .(ٔ)أي: طرٌما" لال ابن لتٌبة:" 

                                                                                                                                                                               

 .5ٗ-1/5ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .51ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .1/5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1/5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1/5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1/5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1/5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 . 1/5ٗٔأخرجه الطبري:(5)
 .1ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٖٖٕ/2(:ص5ٕٕٗٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٖٖٕ/2(:ص5ٖٕٗٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٔٓ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 .1ٖٖٕ/2(:ص5ٕٗٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٖٖٕ/2(:ص5ٕٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٓٓٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .1ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .1ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔمجاز المرآن: (5ٔ)
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 .(ٕ)أي: فاتبع سببا من األسباب التً أوتً" لال الزجاج:" 
 .(ٖ)فاتبع سببا ٌوصله إلٌه"أي: فؤراد بلوغ المؽرب  لال البٌضاوي:" 
 .(ٗ)عن ابن عباس :"}فاتبع سببا{، ٌعنً: بالسبب، المنزل" 
هله ألن الطرٌك كما لال فرعون لهامان ابن لً صرحا لعلً أبلػ  لال ابن زٌد:" 

األسباب أسباب السماوات، طرٌك السماوات. لال: والشًء ٌكون اسمه واحدا وهو متفرق فً 
 .(٘)المعنى. ولرأ: وتمطعت بهم األسباب لال: أسباب األعمال"

 [، وجوه من التفسٌر:1٘}فَؤَتَْبَع َسبًَبا{ ]الكهؾ : وفً  
 .(ٙ)ها : طرق األرض ومعالمها. لاله الحسنأحد

 .(1)، والضحان(2) ، المنزل. لاله ابن عباس«السبب»الثانً: أن 
 .(5)اتبع منازل األرض ومعالمها"ولال لتادة: "

 .(ٓٔ)الثالث : ٌعنً: طرلاً بٌن المشرق والمؽرب ، لاله مجاهد
 .(ٔٔ)الرابع : طرٌماً إلى ما أرٌد منه

 .(ٕٔ)حكاه ابن األنباري الخامس : لفا األثر ،
[،  و}ثُمَّ 1٘لرأ أبو جعفر ونافع وابن كثٌر وأبو عمرو وٌعموب: }فَؤَتْبََع َسبًَبا{ ]الكهؾ: 

[ موصولة األلؾ مشددة التاء. ولرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً 5ٕأَتْبََع َسَببًا{ ]الكهؾ: 
وخلؾ }فاتبع{ }ثُمَّ أَتَْبَع{ بمطع األلؾ وسكون التاء
 (ٖٔ). 

، ألن اتبعت الرجل إلا كان ٌسٌر وأنت تسٌر «اتبع»أحسن من « أتبع» لال الفراء:" 
 .(ٗٔ)وراءه. وإلا للت أتبعته بمطع األلؾ فكؤنن لفوته"

 
 المرآن

ٌٍْن َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعْنَدَها لَْوًما لُْلنَا ٌَ  ٌِْن }َحتَّى إِذَا بَلََػ َمْؽِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها تَْؽُرُب فًِ َع ا ذَا اْلمَْرنَ
ا أَْن تَتَِّخذَ فٌِِهْم ُحْسنًا ) َب َوإِمَّ ا أَْن تُعَذِّ  [2ٙ({ ]الكهؾ : 2ٙإِمَّ

 التفسٌر:
حتى إلا وصل لو المرنٌن إلى مؽرب الشمس وجدها فً مرأى العٌن كؤنها تؽرب فً عٌن حارة 

تعلبهم بالمتل أو ؼٌره، إن لم لات طٌن أسود، ووجد عند مؽربها لوًما. للنا: ٌا لا المرنٌن إما أن 
 ٌمروا بتوحٌد هللا، وإما أن تحسن إلٌهم، فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد.

[، أي:" حتى إلا وصل لو 1ٙلوله تعالى:}َحتَّى إِلَا بَلََػ َمْؽِرَب الشَّْمِس{ ]الكهؾ :  
 .(٘ٔ)المرنٌن إلى مؽرب الشمس"

                                                                                                                                                                               

 .ٕٙ٘ؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .1ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .1/5ٗٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٖٕ/2(:ص5ٕٗٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٔٓ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .1/5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1/5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1/5٘ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1/5٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٕٕ، والمبسوط فً المراءات العشر:52ٖانظر: السبعة فً المراءات: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)



ٕٔٔ 
 

ٌٍْن   [، أي:" وجد الشمس فً مرأى 1َٙحِمئٍَة{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َوَجَدَها تَْؽُرُب فًِ َع
 .(ٔ)العٌن كؤنها تؽرب فً عٌن حارة لات طٌن أسود"

ٌٍْن َحِمئٍَة{ ]الكهؾ :    [، وجوه:1ٙوفً لوله تعالى:}َوَجَدَها تَْؽُرُب فًِ َع
 .(ٖ)، وبه لال ابن لتٌبة(ٕ)أحدها : عٌن ماء لات حمؤة ، لاله ابن عباس

 .(ٙ)، والكلبً(٘)، ومجاهد(ٗ)ة سوداء. لاله كعبالثانً : ٌعنً: طٌن
عن عطاء بن أبً رباح، عن ابن عباس، لال: "لرأت }فً عٌن حمئة{، ولرأ عمرو بن  
 .(2)فؤرسلنا إلى كعب. فمال: إنها تؽرب فً حمؤة طٌنة سوداء"« فً عٌن حامٌة:»العاص 
فً :»ابن عباس ٌمول نافع بن أبً نعٌم، لال:" سمعت عبد الرحمن األعرج ٌمول: كان  
ثم فسرها. لات حمؤة، لال نافع: وسئل عنها كعب، فمال: أنتم أعلم بالمرآن منً، « عٌن حمئة

 .(1)ولكنً أجدها فً الكتاب تؽٌب فً طٌنة سوداء"
عن عثمان بن حاضر، لال: "سمعت عبد هللا بن عباس ٌمول: لرأ معاوٌة هله اآلٌة،  
عباس: إنها عٌن حمئة، لال: فجعبل كعبا بٌنهما، لال: فؤرسبل إلى ، فمال ابن «عٌن حامٌة»فمال: 

كعب األحبار، فسؤاله، فمال كعب: أما الشمس فننها تؽٌب فً ثؤط، فكانت على ما لال ابن 
 .(5)عباس، والثؤط: الطٌن"

لال ابن أبً حاضر:" لو أنً عندكما أٌدتن بكبلم وتزداد به بصٌرة فً حمئة. لال ابن  
 هو؟ للت: فٌما نؤثر لول تبع فٌما لكر به لا المرنٌن فً كلفه بالعلم وإتباعه إٌاه:عباس: وما 

 لد كان لو المرنٌن عمرو مسلما ... ملكا تدٌن له الملون وتحسد
 فؤتى المشارق والمؽارب ٌبتؽً ... أسباب ملن من حكٌم مرشد

 فرأى مؽٌب الشمس عند ؼروبها ... فً عٌن لي خلب وثاط حرمد
عباس: ما الخلب؟ للت: الطٌن بكبلمهم. لال: فما الثاط؟ للت: الحمؤة. لال: فما الحرمد؟  فمال ابن

 .(ٓٔ)للت: األسود. فدعا ابن عباس رضً هللا عنهما ؼبلما فمال له: اكتب ما ٌمول هلا الرجل"
  .(ٕٔ)، والحسن(ٔٔ)الثالث: ٌعنً: تؽرب فً عٌن حارة. وهلا مروي عن ابن عباس أٌضا

 .(ٖٔ)ٌعنً: حارة سوداء" ولال مماتل:"
ٌٍْن َحاِمٌَةٍ  »وابن الزبٌر والحسن ولرأ عمرو بن العاصوفً لراءة معاوٌة،   .(ٗٔ)«فًِ َع

لََرأَ اْبن كثٌر َونَافِع َوأَبُو َعْمرو }حمئة{ َوَكلَِلَن َعاِصم فى ِرَواٌَة َحْفص }حمئة{ وَ 
ٌْر ألؾ، َولََرأَ َعاِصم فى ِرَواٌَة أَبى  بكر َواْبن َعامر َوَحْمَزة والكسائى }حمٌة{ بِؤَلؾ َمْهُموَزة بِؽَ

 .(٘ٔ)ؼٌر َمْهُموَزة
لال كعب: "ما سمعت أحدا ٌمرإها كما فً كتاب هللا ؼٌر ابن عباس، فننا نجدها فً 

 .(ٔ) «"تؽرب فً حمئة سوداء»التوراة 

                                                             

 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1/5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .1/5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1/5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 ٖٖٗ/ٕ(:ص2ٓ5ٔأخرجه عبدالرزاق فً التفسسٌر) (ٙ)
 .1/5ٙٔأخرجه الطبري: (2)
 .1/5ٙٔأخرجه الطبري: (1)
 .1/5ٙٔأخرجه الطبري: (5)
 . 1ٖٕٗ/2(:ص5ٗ1ٕٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٓٔ)
 .1/52ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1/52ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٓٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .1/5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .51ٖانظر: السبعة فً المراءات: (٘ٔ)



ٖٔٔ 
 

فملت له: ما نمرإها « تؽرب فً عٌن حامٌة»عن ابن عباس لال: "كنا عند معاوٌة فمرأ 
إال فً عٌن حمئة فؤرسل معاوٌة إلى كعب فمال: أٌن تجد الشمس فً التوراة تؽرب؟ لال: أما 

 .(ٕ)العربٌة فبل علم لً بها، وأما أنا فؤجد الشمس فً التوراة تؽرب فً ماء وطٌن"
أراد حارة، ولد تكون حارة لات  -بؽٌر همز-« حامٌة :»من لرأ  لال الزجاج:"

 .(ٖ)حمؤة"
"وٌجوز أن تكون هله العٌن من البحر، وٌجوز أن تكون الشمس تؽٌب لال المتبً: 

 .(ٗ)وراءها أو معها أو عندها، فٌمام حرؾ الصفة ممام صاحبه"
عن عبد هللا بن عمرو، لال: " نظر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى الشمس حٌن ؼابت، فمال: فً نار 

 .(٘)عها من أمر هللا ألحرلت ما على األرض"هللا الحامٌة، فً نار هللا الحامٌة، لوال ما ٌز
 .(ٙ)[، أي:" ووجد عند مؽربها لوًما"1ٙلوله تعالى:}َوَوَجَد ِعْنَدَها لَْوًما{ ]الكهؾ :  
لال ابن جرٌج:" مدٌنة لها اثنا عشر ألؾ باب، لوال أصوات أهلها لسمع الناس دوي  

  .(2)الشمس حٌن تجب"
.(1)لوال لؽط أهل الرومٌة سمع الناس وجبة الشمس حٌن تمع" لال سعد بن أبً صالح:" 
  
ا أَْن تَتَِّخلَ فٌِِهْم ُحْسنًا{ ]الكهؾ :   َب َوإِمَّ ّلِ ا أَْن تُعَ ٌِْن إِمَّ [، 1ٙلوله تعالى:}لُْلنَا ٌَا لَا اْلَمْرنَ

وإما أن تحسن  أي:" للنا: ٌا لا المرنٌن إما أن تعلبهم بالمتل أو ؼٌره، إن لم ٌمروا بتوحٌد هللا،
 .(5)إلٌهم، فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد"

 
 المرآن

بُهُ َعذَابًا نُْكًرا ) بُهُ ثُمَّ ٌَُردُّ إِلَى َربِِّه فٌَُعَذِّ ا َمْن َظلََم فََسْوَؾ نُعَذِّ  [22({ ]الكهؾ : 22}لَاَل أَمَّ

 التفسٌر:
ا َمن ظلم نفسه منهم فكفر بربه، فسوؾ  نعلبه فً الدنٌا، ثم ٌرجع إلى ربه، لال لو المرنٌن: أمَّ

 فٌعلبه علابًا عظًٌما فً نار جهنم.
بُهُ{ ]الكهؾ :   ا َمْن َظلََم فََسْوَؾ نُعَلِّ ا 12لوله تعالى:}لَاَل أَمَّ [، أي:" لال لو المرنٌن: أمَّ

 .(ٓٔ)َمن ظلم نفسه منهم فكفر بربه، فسوؾ نعلبه فً الدنٌا"
 .(ٔٔ)من اشرن"عن الضحان:" }أما من ظلم{، لال:  
 .(ٕٔ)عن لتادة: "}فسوؾ نعلبه{، لال: المتل" 
كان علابه إن ٌجعلهم فً بمر من صفر، ثم تولد تحتهم النار حتى ٌتمطعوا  لال السدي:" 
 .(ٖٔ)فٌها"

بُهُ َعلَابًا نُْكًرا{ ]الكهؾ :   [، أي:" ثم ٌرجع إلى ربه، 12لوله تعالى:}ثُمَّ ٌَُردُّ إِلَى َربِِّه فٌَُعَلِّ
 .(ٔ)فٌعلبه علابًا عظًٌما فً نار جهنم"

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٕٗ/2(:ص5ٗ5ٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٖٕٗ/2(:ص5ٕ٘ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٓ٘/ٔٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .1/52ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖٕٗ/2(:ص5ٕٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٖٕ٘/2(:ص5ٖٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٖٕ٘/2(:ص5ٕ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٖٕ٘/2(:ص5ٕ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٖٕ٘/2(:ص5٘2ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)



ٔٔٗ 
 

 الفوائد:
 

 المرآن
ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَهُ َجَزاًء اْلُحْسنَى َوَسنَمُوُل لَهُ ِمْن أَْمِرنَا ٌُْسًرا ) ({ ]الكهؾ : 22}َوأَمَّ

22] 
 التفسٌر:

ده وعمل بطاعته فله الجنة ثوابً  ا من هللا، وسنحسن إلٌه، وأما َمن آمن منهم بربه فصدَّق به ووحَّ
ر له المعاملة.  ونلٌن له فً المول ونٌّسِ

ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَهُ َجَزاًء اْلُحْسنَى{ ]الكهؾ :   [، أي:" وأما 11لوله تعالى:}َوأَمَّ
ده وعمل بطاعته فله الجنة ثوابًا من هللا" َمن آمن منهم بربه فصدَّق به ووحَّ
(ٕ). 

[، أي:" وسنحسن إلٌه، ونلٌن له 11َوَسنَمُوُل لَهُ ِمْن أَْمِرَنا ٌُْسًرا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:} 
ر له المعاملة" فً المول ونٌّسِ
(ٖ). 

عن مجاهد:"}َوَسنَمُوُل لَهُ ِمْن أَْمِرنَا ٌُْسًرا{، لال: معروفا" 
(ٗ). 

 
 المرآن

 [22({ ]الكهؾ : 22}ثُمَّ أَتْبََع َسبَبًا )
 التفسٌر:
 المرنٌن إلى المشرق متبًعا األسباب التً أعطاه هللا إٌاها. ثم رجع لو
 .(٘)لا الزجاج:" أي: سبًبا آخر مما ٌوصله إلى لُْطر من ألطار األرض" 
 .(ٙ)ٌمول : ثم سلن طرًٌما " لال ابن كثٌر:" 

 الفوائد:
 

 المرآن
({ 2ٓلَْم نَْجعَْل لَُهْم ِمْن ُدوِنَها ِستًْرا ) }َحتَّى إِذَا بَلََػ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها تَْطلُُع َعلَى لَْومٍ 

 [2ٓ]الكهؾ : 
 التفسٌر:

حتى إلا وصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على لوم لٌس لهم بناء ٌسترهم، وال شجر ٌظلهم 
 من الشمس.
[، أي:" حتى إلا وصل إلى مطلع 5ٓلوله تعالى:}َحتَّى إِلَا بَلََػ َمْطِلَع الشَّْمِس{ ]الكهؾ :  
 .(2)الشمس"
فسار من مؽرب الشمس إلى مطلعها، وكان كلما مّر بؤمة لهرهم وؼلبهم  لال ابن كثٌر:" 

ودعاهم إلى هللا عز وجل ، فنن أطاعوه وإال أللهم وأرؼم آنافهم ، واستباح أموالهم ، وأمتعتهم 
أخبار بنً واستخدم من كل أمة ما ٌستعٌن به مع جٌوشه على أهل اإلللٌم المتاخم لهم. ولكر فً 

إسرائٌل أنه عاش ألفا وستمائة سنة ٌجوب األرض طولها والعرض، حتى بلػ المشارق 
 .(1)والمؽارب "

                                                                                                                                                                               

 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٕٙ/2(:ص5٘5ٕٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .5ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)



ٔٔ٘ 
 

[، أي:" 5ٓلوله تعالى:}َوَجَدَها تَْطلُُع َعلَى لَْوٍم لَْم نَْجعَْل لَُهْم ِمْن ُدونَِها ِستًْرا{ ]الكهؾ :  
 .(ٔ)شجر ٌظلهم من الشمس" الشمس وجدها تطلع على لوم لٌس لهم بناء ٌسترهم، وال

لال الطبري:" ووجد لو المرنٌن الشمس تطلع على لوم لم نجعل لهم من دونها سترا،  
وللن أن أرضهم ال جبل فٌها وال شجر، وال تحتمل بناء، فٌسكنوا البٌوت، وإنما ٌؽورون فً 

 .(ٕ)المٌاه، أو ٌسربون فً األسراب"
 .(ٖ)لُهْم من سمؾ وال لباس"لا الزجاج:" أي: لم نجعل لهم شٌئاً ٌُظ 
ٌعنً: من دون الشمس ما ٌسترهم منها من بناء أو شجر أو لباس .  لال الماوردي:" 

وكانوا ٌؤوون إلا طلعت علٌهم إلى أسراب لهم ، فنلا زالت عنهم خرجوا لصٌد ما ٌمتاتونه من 
 .(ٗ)وحش وسمن"
تظلهم وتسترهم من حر  أي : أمة لٌس لهم بناء ٌكنهم ، وال أشجار لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)الشمس"
تطلع على لوم حمر لصار، ماكنهم الؽٌران، فٌلمى لهم سمن أكثر  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٙ)معٌشتهم"
حدثت عن الحسن عن سمرة بن جندب ... لال: لال النبً صلى هللا لال ابن جرٌج:" 

بناء لط، كانوا إلا طلعت الشمس علٌه وسلم: }لم نجعل لهم من دونها سترا{، أنها لم ٌبن فٌها 
 .(2)دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس"

كانت أرضا ال تحتمل البناء، وكانوا إلا طلعت علٌهم الشمس تؽور فً  لال الحسن:" 
 .(1)الماء، فنلا ؼربت خرجوا ٌتراعون كما ترعى البهائم، لال: ثم لال الحسن: هلا حدٌث سمرة"

 .(1)سمرة"
كانوا فً مكان ال ٌستمّر علٌه البناء، وإنما ٌكونون فً أسراب لكر لنا أنهم  لال لتادة:" 

ٌمال: هم  . لال لتادة:"(5)لهم، حتى إلا زالت عنهم الشمس خرجوا إلى معاٌشهم وحروثهم"
 .(ٓٔ)الزنج"
لم ٌبنوا فٌها بناء لط، ولم ٌبن علٌهم فٌها بناء لط، وكانوا إلا طلعت  لال ابن جرٌج:" 

با لهم حتى تزول الشمس، أو دخلوا البحر، وللن أن أرضهم لٌس فٌها علٌهم الشمس دخلوا أسرا
جبل، وجاءهم جٌش مّرة، فمال لهم أهلها: ال تطلعن علٌكم الشمس وأنتم بها، فمالوا: ال نبرح 
حتى تطلع الشمس، ما هله العظام؟ لالوا: هله جٌؾ جٌش طلعت علٌهم الشمس ها هنا فماتوا، 

 .(ٔٔ)ض"لال: فلهبوا هاربٌن فً األر
عن سلمة بن كهٌل فً اآلٌة لال: "لٌست لهم أكناؾ، إلا طلعت الشمس طلعت علٌهم،  

 .(ٕٔ)وألحدهم ألنان ٌفترش واحدة وٌلبس األخرى"
 

 المرآن
ٌِْه ُخْبًرا )  [2ٔ({ ]الكهؾ : 2ٔ}َكذَِلَن َولَْد أََحْطنَا بَِما لََد

                                                             

 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1/55ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٖالنكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .12ٖٕ/2(:ص5ٕٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٖٕٙ/2(:ص5ٕٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٓٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٓٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٓٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٓٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖٕٙ/2(:ص5ٖٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)



ٔٔٙ 
 

 التفسٌر:
ه وسار.كللن ولد أحاط ِعْلُمنا بما عنده من الخٌر   واألسباب العظٌمة، حٌثما توجَّ

[، أي:" ثم أتبع سببا كللن، حتى إلا 5ٔ[ { ]الكهؾ : 5ٔلوله تعالى:}َكلَِلَن{ ]الكهؾ :  
 .(ٔ)بلػ مطلع الشمس"

لا الزجاج:" وجدها تطلع على لوم كللن المبٌل اللٌن كانوا عند مؽرب الشمس، وأن  
 .(ٕ)حكمهم حكم أولئن"

ٌِْه ُخْبًرا{ ]الكهؾ :  لوله تعالى:}َولَدْ   [، أي:" ولد أحاط ِعْلُمنا بما عنده 5ٔأََحْطنَا بَِما لََد
ه وسار" من الخٌر واألسباب العظٌمة، حٌثما توجَّ
(ٖ). 

ٌمول: ولد أحطنا بما عند مطلع الشمس علما ال ٌخفى علٌنا ما هنالن من  لال الطبري:" 
 .(ٗ)الخلك وأحوالهم وأسبابهم، وال من ؼٌرهم شًء"

 .(٘)عن مجاهد وابن زٌد، لوله: "}ُخْبًرا{، لال: علما" 
 

 المرآن
 [2ٕ({ ]الكهؾ : 2ٕ}ثُمَّ أَتْبََع َسبَبًا )

 التفسٌر:
 ثم سار لو المرنٌن آخلًا بالطرق واألسباب التً منحناها إٌاه.

 .(ٙ)لال الطبري:" ثم سار طرلا ومنازل، وسلن سببل" 
 .(2)مما ٌبلُؽُهُ لُطراً من ألَطاِر األْرض"لا الزجاج:" أي: سبباً ثاِلثاً  
 .(1)أي : ثم سلن طرًٌما من مشارق األرض" لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
ٌِْن َوَجَد ِمْن ُدونِِهَما لَْوًما اَل ٌََكاُدوَن ٌَْفمَُهوَن لَْواًل ) ٌَْن السَّدَّ ({ ]الكهؾ : 2ٖ}َحتَّى إِذَا بَلََػ بَ

2ٖ] 
 التفسٌر:

ما بٌن الجبلٌن الحاجزٌن لما وراءهما، وجد من دونهما لوًما، ال ٌكادون  حتى إلا وصل إلى
 ٌعرفون كبلم ؼٌرهم.

ٌِْن{ ]الكهؾ :   ٌَْن السَّدَّ [، أي:" حتى إلا وصل إلى ما بٌن 5ٖلوله تعالى:}َحتَّى إِلَا َبلََػ بَ
 .(5)الجبلٌن الحاجزٌن لما وراءهما"

وهما جببلن متناوحان بٌنهما ثُْؽرة ٌخرج منها ٌؤجوج ومؤجوج على  لال ابن كثٌر:" 
ببلد الترن ، فٌعٌثون فٌهم فساًدا ، وٌهلكون الحرث والنسل ، وٌؤجوج ومؤجوج من سبللة آدم ، 

إن هللا تعالى ٌمول : ٌا آدم. فٌمول : لبٌن وسعدٌن. »علٌه السبلم ، كما ثبت فً الصحٌحٌن : 
النار. فٌمول : وما بَْعُث النار ؟ فٌمول : من كل ألؾ تسعمائة وتسعة وتسعون فٌمول : ابعث بَْعَث 

                                                             

 .ٔٓٔ-ٓٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٖٓمٌسر:التفسٌر ال (ٖ)
 .ٓٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٔٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .5٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (5)



ٔٔ2 
 

إلى النار ، وواحد إلى الجنة ؟ فحٌنئل ٌشٌب الصؽٌر ، وتضع كل لات حمل حملها ، فٌمال : إن 
 .(ٔ)«فٌكم أّمتٌن ، ما كانتا فً شًء إال كثرتاه : ٌؤجوج ومؤجوج

 .(ٕ)بضم السٌن« نِ السُّدٌَّْ :»لرأ ابن كثٌر وأبو عمرو  
دُّ »روي عن عكرمة، لال:"ما كان من صنعة بنً آدم فهو   ، وما -ٌعنً بالفتح-، «السَّ

 .(ٖ)«"السدّ »كان من صنع هللا فهو 
 .(ٗ)وكان الكسائً ٌمول: "هما لؽتان بمعنى واحد"

ٌَْفمَُهوَن لَْواًل{   [، أي:" وجد 5ٖ]الكهؾ : لوله تعالى:}َوَجَد ِمْن ُدونِِهَما لَْوًما اَل ٌََكاُدوَن 
 .(٘)من دونهما لوًما، ال ٌكادون ٌعرفون كبلم ؼٌرهم"

 .(ٙ)لال مماتل:" ٌعنً: لم ٌكن أحد ٌعرؾ لؽتهم" 
 .(2)الستعجام كبلمهم وبعدهم عن الناس" لال ابن كثٌر:" 

 [:5ٖ-1ٖفوائد اآلٌات:]
لرٌش الثبلثة. لرأه علٌهم لرآنا موحى  تمرٌر نبوة النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إل هلا جواب آخر أسئلة -ٔ

 به إلٌه.
 إتباع السبب السبب ٌصل به لو الرأي واإلرادة إلى تحمٌك ما هو كالمعجزات. -ٕ
لول: لو المرنٌن: }أما من ظلم....{ الخ ٌجب أن ٌكون مادة دستورٌة ٌحكم به األفراد  -ٖ

 والجماعات لصدلها وإجابتها وموافمتها لحكم هللا تعالى ورضاه.
ان وجود أمم بدائٌة إال عهد ما بعد لي المرنٌن ال ٌلبسون ثٌابا وال ٌسكنون سوى بٌ -ٗ

الكهوؾ والمؽارات وٌوجد فً الببلد الكٌنٌة إلى اآلن لبائل ال ٌرتدون الثٌاب، وإنما 
 ٌضعون على فروجهم خٌوط وسٌور ال ؼٌر.

 س شرلا وؼربا.حكموا النا ٔتمرٌر أن هلا الملن الصالح لد ملن األرض فهو أحد أربعة -٘

 
 المرآن

ٌِْن إِنَّ ٌَؤُْجوَج َوَمؤُْجوَج ُمْفِسُدوَن فًِ اِْلَْرِض فََهْل نَْجعَُل لََن َخْرًجا َعلَى أَْن  }لَالُوا ٌَا ذَا اْلمَْرنَ
ا ) ٌْنَُهْم َسدًّ ٌْنَنَا َوبَ  [2ٗ({ ]الكهؾ : 2ٗتَْجعََل بَ

 التفسٌر:
تان عظٌمتان من بنً آدم-لالوا ٌا لا المرنٌن: إنَّ ٌؤجوج ومؤجوج  مفسدون فً األرض  -وهما أمَّ

بنهبلن الحرث والنسل، فهل نجعل لن أجًرا، ونجمع لن ماال على أن تجعل بٌننا وبٌنهم حاجًزا 
 ٌحول بٌننا وبٌنهم؟

ٌِْن إِنَّ ٌَؤُْجوَج َوَمؤُْجوَج ُمْفِسُدوَن فًِ اأْلَْرِض{   ]الكهؾ : لوله تعالى:}لَالُوا ٌَا لَا اْلمَْرَن
تان عظٌمتان من بنً آدم-[، أي:" لالوا ٌا لا المرنٌن: إنَّ ٌؤجوج ومؤجوج 5ٗ مفسدون  -وهما أمَّ

 .(1)فً األرض بنهبلن الحرث والنسل"
 .(5)لال ٌحٌى بن سبلم:" ٌعنً ٌمتلون النَّاس فً أرض العرب، أرض اإِلسبلم" 
ثبلثة أشبار وهم من ولد إن ٌؤجوج ومؤجوج شبر وشبران وأطولهم  لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)آدم"

                                                             

 .( من حدٌث أبً سعٌد ، رضً هللا عنهٕٕٕ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٓ٘ٙصحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .ٕٓٔ-ٔٓٔ/1ٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٔٗانظر: حجة المراءات: (ٕ)
 .ٕٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٔٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5ٙٔ-5٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٖٕ، ٙٔٔ:معانٌه وتصرفت أسمائه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر التصارٌؾ(5)



ٔٔ1 
 

إن هللا جزأ اإلنس عشرة أجزاء، تسعة منهم ٌؤجوج ومؤجوج، وجزء سائر  لال لتادة:" 
 .(ٕ)الناس"

عن َسُمَرة   أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "َولَُد نوح ثبلثة : سام أبو العرب ، وحام أبو روي 
 .(ٖ)السودان ، وٌافث أبو الترن"

بعض العلماء : "هإالء من نسل ٌافث أبً الترن ، لال : إنما سموا هإالء ترًكا   لال  
ألنهم تركوا من وراء السد من هله الجهة ، وإال فهم ألرباء أولئن ، ولكن كان فً أولئن بؽً 

 .(ٗ)وفساد وجراءة"
 عن عبد هللا بن عمر لال: "إن هللا جزأ المبلئكة واإلنس والجنأخرج ابن أبً حاتم  

عشرة أجزاء، تسعة أجزاء منهم المبلئكة، وجزء واحد الجن واإلنس وجزأ المبلئكة عشرة 
أجزاء، تسعة أجزاء منهم الكروبٌون اللٌن ٌسبحون اللٌل والنهار ال ٌفترون، وجزء واحد 
لرساالته ولخزائنه وما ٌشاء من أمره. وجزأ اإلنس والجن عشرة أجزاء، فتسعة منهم الجن، 

حد فبل ٌولد من اإلنس ولد إال ولد من الجن تسعة. وجزأ اإلنس عشرة أجزاء، واإلنس جزء وا
تسعة منهم ٌؤجوج ومؤجوج، وجزء سائر الناس والسماء لات الحبن لال السماء السابعة والحرم 

 .(٘)بحٌالة العرش"
وهو فً لبة أدم  عن عبد هللا بن مسعود لال: "أتٌنا نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوماأخرج ابن أبً حاتم  

أبشركم أنكم ربع أهل الجنة. فملنا: نعم ٌا رسول هللا؟ فمال: »له، فخرج إلٌنا فحمد هللا، ثم لال: 
أبشركم أنكم ثلث أهل الجنة. فملنا: نعم ٌا نبً هللا؟ لال: واللي نفسً بٌده، إنً الرجو إن تكونوا 

ً جنب ثور أسود، أو شعرة نصؾ أهل الجنة إن مثلكم فً سائر األمم كمثل شعرة بٌضاء ف
سوداء فً جنب ثور أبٌض، إن بعدكم ٌؤجوج ومؤجوج، إن الرجل منهم لٌترن بعده من اللرٌة 

 .(ٙ)«ألفا فما زاد، وإن وراءهم ثبلث أمم: منسن وتاوٌل وتارٌس ال ٌعلم عدتهم إال هللا

به أخرج الطبري بسنده دمحم بن إسحاق، لال: فحدثنً من ال أتهم عن وهب بن من 
الٌمانً، وكان له علم باألحادٌث األول، أنه كان ٌمول: لو المرنٌن رجل من الروم، ابن عجوز 
من عجائزهم، لٌس لها ولد ؼٌره، وكان اسمه اإلسكندر. وإنما سمً لا المرنٌن أن صفحتً 
عثن رأسه كانتا من نحاس  فلما بلػ وكان عبدا صالحا، لال هللا عّز وجل له: ٌا لا المرنٌن إنً با

إلى أمم األرض، وهً أمم مختلفة ألسنتهم، وهم جمٌع أهل األرض، ومنهم أمتان بٌنهما طول 
األرض كله  ومنهم أمتان بٌنهما عرض األرض كله، وأم فً وسط األرض منهم الجن واإلنس 
وٌؤجوج ومؤجوج. فؤما األمتان اللتان بٌنهما طول األرض: فؤمة عند مؽرب الشمس، ٌمال لها: 

أما األخرى: فعند مطلعها ٌمال لها: منسن. وأما اللتان بٌنهما عرض األرض، فؤمة فً ناسن. و
لطر األرض األٌمن، ٌمال لها: هاوٌل. وأما األخرى التً فً لطر األرض األٌسر، فؤمة ٌمال 
 لها: تاوٌل  فلما لال هللا له للن، لال له لو المرنٌن: إلهً إنن لد ندبتنً ألمر عظٌم ال ٌَمدر لدره
إال أنت، فؤخبرنً عن هله األمم التً بعثنً إلٌها، بؤّي لوة أكابدهم، وبؤّي جمع أكاثرهم، وبؤّي 
حٌلة أكاٌدهم، وبؤّي صبر ألاسٌهم، وبؤّي لسان أناطمهم، وكٌؾ لً بؤن أفمه لؽاتهم، وبؤّى سْمع 

حكمة أدبر أعً لولهم، وبؤّي بصر أنفلهم، وبؤّي حجة أخاصمهم، وبؤّي للب أعمل عنهم، وبؤّي 
أمرهم، وبؤّي لسط أعدل بٌنهم، وبؤّي حلم أصابرهم، وبؤّي معرفة أفصل بٌنهم، وبؤّي علم أتمن 
أمورهم، وبؤّي ٌد أسطو علٌهم، وبؤّي رجل أطإهم، وبؤّي طالة أخصمهم، وبؤّي جند ألاتلهم، 

لٌهم وال وبؤّي رفك أستؤلفهم، فننه لٌس عندي ٌا إلهً شًء مما لكرت ٌموم لهم، وال ٌموى ع

                                                                                                                                                                               

 .11ٖٕ/2(:ص52ٕٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .11ٖٕ/2(:ص5ٙ5ٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5/٘المسند: (ٖ)
 .5٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .12ٖٕ/2(:ص5ٙ1ٕٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .12ٖٕ/2(:ص5ٙ2ٕٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
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ٌطٌمهم. وأنت الرّب الرحٌم. اللي ال ٌكلِّؾ نفسا إال وسعها، وال ٌحملها إال طالتها، وال ٌعنتها 
 ( وترحمها.ٔوال ٌفدحها، بل أنت ترأفها )

لتن، أشرح لن صدرن، فٌسع كّل شًء وأشرح لن فهمن  لال هللا عزّ  وجّل: إنً سؤطّولن ما حمَّ
تنطك بكّل شًء، وأفتح لن سمعن فتعً كّل شًء، وأمّد لن فتفمه كّل شًء، وأبسط لن لسانن، ف

بصرن، فتنفل كّل شًء، وأدبر أمرن فتتمن كّل شًء، وأحصً لن فبل ٌفوتن شًء، وأحفظ 
علٌن فبل ٌعزب عنن شًء، وأشّد لن ظهرن، فبل ٌهّدن شًء، وأشّد لن ركنن فبل ٌؽلبن شًء، 

الظلمة، فؤجعلهما جندا من جنودن، ٌهدٌن وأشّد لن للبن فبل ٌروعن شًء، وأسخر لن النور و
النور أمامن، وتحوطن الظلمة من ورائن، وأشّد لن عملن فبل ٌهولن شًء، وأبسط لن من بٌن 
 ٌدٌن، فتسطو فوق كّل شًء، وأشّد لن وطؤتن، فتهّد كل شًء، وألبسن الهٌبة فبل ٌرومن شًء.

، فلما بلؽهم، وجد جمعا وعددا ال ولما لٌل له للن، انطلك ٌإم األمة التً عند مؽرب الشمس
ٌحصٌه إال هللا، ولوة وبؤسا ال ٌطٌمه إال هللا، وألسنة مختلفة وأهواء متشتتة، وللوبا متفّرلة، فلما 
رأى للن كاثرهم بالظلمة، فضرب حولهم ثبلثة عساكر منها، فؤحاطتهم من كّل مكان، وحاشتهم 

فدعاهم إلى هللا وإلى عبادته، فمنهم من آمن  حتى جمعتهم لً مكان واحد، ثم أخل علٌهم بالنور،
له، ومنهم من صّد، فعمد إلى اللٌن تولوا عنه. فؤدخل علٌهم الظلمة.فدخلت فً أفواههم وأنوفهم 
وآلانهم وأجوافهم، ودخلت فً بٌوتهم ودورهم، وؼشٌتهم من فولهم، ومن تحتهم ومن كّل جانب 

ٌهلكوا فٌها عجوا إلٌه بصوت واحد، فكشفها عنهم منهم، فماجوا فٌها وتحٌروا، فلما أشفموا أن 
وأخلهم عنوة، فدخلوا فً دعوته، فجنَّد من أهل المؽرب أمما عظٌمة، فجعلهم جندا واحدا، ثم 
انطلك بهم ٌمودهم، والظلمة تسولهم من خلفهم وتحرسهم من حولهم، والنور أمامهم ٌمودهم 

رٌد األمة التً فً لطر األرض األٌمن التً وٌدلهم، وهو ٌسٌر فً ناحٌة األرض الٌمنى، وهو ٌ
ٌمال لها هاوٌل. وسخر هللا له ٌده وللبه ورأٌه وعمله ونظره وائتماره، فبل ٌخطئ إلا ائتمر، وإلا 

عمل عمبل أتمنه. فانطلك ٌمود تلن األمم وهً تتبعه، فنلا انتهى إلى بحر أو مخاضة بنى سفنا 
ساعة، ثم جعل فٌها جمٌع من معه من تلن األمم وتلن من ألواح صؽار أمثال النعال، فنظمها فً 

الجنود، فنلا لطع األنهار والبحار فتمها، ثم دفع إلى كّل إنسان لوحا فبل ٌكرثه حمله، فلم ٌزل 
كللن دأبه حتى انتهى إلى هاوٌل، فعمل فٌها كعمله فً ناسن. فلما فرغ منها مضى على وجهه 

منسن عند مطلع الشمس، فعمل فٌها وجند منها جنودا،  فً ناحٌة األرض الٌمنى حتى انتهى إلى
كفعله فً األمتٌن اللتٌن لبلها، ثم كر ممببل فً ناحٌة األرض الٌسرى، وهو ٌرٌد تاوٌل وهً 
األمة التً بحٌال هاوٌل، وهما متمابلتان بٌنهما عرض األرض كله  فلما بلؽها عمل فٌها، وجند 

ا عطؾ منها إلى األمم التً وسط األرض من الجن وسائر منها كفعله فٌما لبلها، فلما فرغ منه
الناس، وٌؤجوج ومؤجوج، فلما كان فً بعض الطرٌك مما ٌلً منمطع الترن نحو المشرق، لالت 
له أمة من اإلنس صالحة: ٌا لا المرنٌن، إن بٌن هلٌن الجبلٌن خلما من خلك هللا، وكثٌر منهم 

ٌؤكلون العشب، وٌفترسون الدواّب والوحوش كما ( ، وهم أشباه البهائم، ٔمشابه لئلنس )
تفترسها السباع، وٌؤكلون خشاش األرض كلها من الحٌات والعمارب، وكّل لي روح مما خلك 
هللا فً األرض، ولٌس هلل خلك ٌنمو نماءهم فً العام الواحد، وال ٌزداد كزٌادتهم، وال ٌكثر 

وزٌادتهم، فبل شّن أنهم سٌملئون األرض،  ككثرتهم، فنن كانت لهم مّدة على ما نرى من نمائهم
وٌجلون أهلها عنها وٌظهرون علٌها فٌفسدون فٌها، ولٌست تمّر بنا سنة منل جاورناهم إال ونحن 
نتولعهم، وننتظر أن ٌطلع علٌنا أوائلهم من بٌن هلٌن الجبلٌن )فََهْل نَْجعَُل َلَن َخْرًجا َعلَى أَْن 

نَُهمْ  ٌْ ٌْنََنا َوبَ ٌْنَُهْم َرْدًما( أعدوا  تَْجعََل بَ نَكُْم َوبَ ٌْ ةٍ أَْجعَْل بَ ٌٌْر فَؤَِعٌنُونًِ بِمُوَّ َسدًّا لَاَل َما َمكَّنًِّ فٌِِه َربًِّ َخ
ًّ الصخور والحدٌد والنحاس حتى أرتاد ببلدهم، وأعلم علمهم، وألٌس ما بٌن جبلٌهم.  إل

دار واحد، لكرهم وأنثاهم، مبلػ ثم انطلك ٌإمهم حتى دفع إلٌهم وتوسط ببلدهم، فوجدهم على مم
طول الواحد منهم مثل نصؾ الرجل المربوع منا، لهم مخالب فً موضع األظفار من أٌدٌنا، 
وأضراس وأنٌاب كؤضراس السباع وأنٌابها. وأحنان كؤحنان اإلبل، لّوة تسمع لها حركة إلا 

ّي، وهم هلب، علٌهم من أكلوا كحركة الجّرة من اإلبل، أو كمضم الفحل المسّن، أو الفرس المو
إلا أصابهم، ولكل واحد منهم ألنان  الشعر فً أجسادهم ما ٌوارٌهم، وما ٌتمون به الحّر والبرد
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عظٌمتان: إحداهما وبرة ظهرها وبطنها، واألخرى زؼبة ظهرها وبطنها، تَسعانه إلا لبسهما، 
، ولٌس منهم لكر ٌلتحؾ إحداهما، وٌفترش األخرى، وٌصٌؾ فً إحداهما، وٌشتً فً األخرى

وال أنثى إال ولد عرؾ أجله اللى ٌموت فٌه، ومنمطع عمره، وللن أنه ال ٌموت مٌت من 
لكورهم حتى ٌخرج من صلبه ألؾ ولد، وال تموت األنثى حتى ٌخرج من رحمها ألؾ ولد، فنلا 
مطر كان للن أٌمن بالموت، وهم ٌرزلون التنٌن أٌام الربٌع، وٌستمطرونه إلا تحٌنوه كما نست

الؽٌث لحٌنه، فٌملفون منه كّل سنة بواحد، فٌؤكلونه عامهم كله إلى مثله من العام المابل، فٌؽنٌهم 
على كثرتهم ونمائهم، فنلا أمطروا وأخصبوا وعاشوا وسمنوا، ورإي أثره علٌهم، فدّرت علٌهم 

ور، وحالت اإلناث، وَشِبمت منهم الرجال اللكور، وإلا أخطؤهم َهَزلوا وأجدبوا، وجفرت اللك
اإلناث، وتبٌن أثر للن علٌهم، وهم ٌتداَعون تداعً الَحمام، وٌعُوون عُواء الكبلب، وٌتسافدون 

 حٌث التمَوا تسافد البهائم.
َدفٌن، فماس ما بٌنهما وهو فً منمطع  فلما عاٌن للن منهم لو المرنٌن انصرؾ إلى ما بٌن الصَّ

بٌنهما مئة فرسخ  فلما أنشؤ فً عمله، حفر أرض الترن مما ٌلً مشرق الشمس، فوجد بُعد ما 
له أساسا حتى بلػ الماء، ثم جعل عرضه خمسٌن فرسخا، وجعل حشوه الصخور، وطٌنه 
النحاس، ٌلاب ثم ٌُصّب علٌه، فصار كؤنه ِعْرق من جبل تحت األرض، ثم عبله وَشّرفه بُزَبر 

ر كؤنه بُرد محبر من صفرة الحدٌد والنحاس الملاب، وجعل خبلله ِعْرلا من نحاس أصفر، فصا
النحاس وحمرته وسواد الحدٌد، فلما فرغ منه وأحكمه، انطلك عامدا إلى جماعة اإلنس والجن، 
فبٌنا هو ٌسٌر، دفع إلى أمة صالحة ٌهدون بالحّك وبه ٌعدلون، فوجد أمة ممسطة ممتصدة، 

لمتهم واحدة، ٌمسمون بالسوٌة، وٌحكمون بالعدل، وٌتآسون وٌتراحمون، حالهم واحدة، وك
وأخبللهم مشتبهة، وطرٌمتهم مستمٌمة، وللوبهم متؤلفة، وسٌرتهم حسنة، ولبورهم بؤبواب 
بٌوتهم، ولٌس على بٌوتهم أبواب، ولٌس علٌهم أمراء، ولٌس بٌنهم لضاة، ولٌس بٌنهم أؼنٌاء، 

 وال ملون، وال أشراؾ، وال ٌتفاوتون، وال ٌتفاضلون، وال ٌختلفون، وال ٌتنازعون، وال
ٌستبُّون، وال ٌمتتلون، وال ٌَْمَحطون، وال ٌحردون، وال تصٌبهم اآلفات التً تصٌب الناس، وهم 
أطول الناس أعمارا، ولٌس فٌهم مسكٌن، وال فمٌر، وال فّظ، وال ؼلٌظ، فلما رأى للن لو 
المرنٌن من أمرهم، عجب منه! ولال: أخبرونً، أٌها الموم خبركم، فننً لد أحصٌت األرض 

بّرها وبحرها، وشرلها وؼربها، ونورها وظلمتها، فلم أجد مثلكم، فؤخبرونً خبركم  لالوا:  كلها
نعم، فسلنا عما ترٌد، لال: أخبرونً، ما بال لبور موتاكم على أبواب بٌوتكم؟ لالوا: عمدا فعلنا 

لالوا:  للن لئبل ننسى الموت، وال ٌخرج لكره من للوبنا، لال: فما بال بٌوتكم لٌس علٌها أبواب؟
لٌس فٌنا متهم، ولٌس منا إال أمٌن مإتمن  لال: فما لكم لٌس علٌكم أمراء؟ لالوا: ال نتظالم، لال: 
فما بالكم لٌس فٌكم حكام؟ لالوا: ال نختصم، لال: فما بالكم لٌس فٌكم أؼنٌاء؟ لالوا: ال نتكاثر  

ال تتنازعون وال تختلفون؟ لالوا: لال: فما بالكم لٌس فٌكم ملون؟ لالوا: ال نتكابر، لال: فما بالكم 
من لبل ألفة للوبنا وصبلح لات بٌننا  لال: فما بالكم ال تستبون وال تمتتلون؟ لالوا: من لبل أنا 
ؼلبنا طبائعنا بالعزم، وسسنا أنفسنا باألحبلم، لال: فما بالكم كلمتكم واحدة، وطرٌمتكم مستمٌمة 

نتخادع، وال ٌؽتاب بعضنا بعضا  لال: فؤخبرونً من مستوٌة؟ لالوا: من لبل أنا ال نتكالب، وال 
أٌن تشابهت للوبكم، واعتدلت سٌرتكم؟ لالوا: صّحت صدورنا، فنزع بللن الؽّل والحسد من 
للوبنا  لال: فما بالكم لٌس فٌكم مسكٌن وال فمٌر؟ لالوا: من لبل أنا نمتسم بالسوٌة  لال: فما بالكم 

لبل اللّل والتواضع  لال: فما جعلكم أطول الناس أعمارا؟  لٌس فٌكم فّظ وال ؼلٌظ؟ لالوا: من
لالوا: من لبل أنا نتعاطى الحّك ونحكم بالعدل  لال: فما بالكم ال تُْمَحطون؟ لالوا: ال نؽفل عن 
االستؽفار، لال: فما بالكم ال تَْحَردون؟ لالوا: من لبل أنا وطؤنا أنفسنا للببلء منل كنا، وأحببناه 

فعرٌنا منه، لال: فما بالكم ال تصٌبكم اآلفات كما تصٌب الناس؟ لالوا: ال نتوكل وحرصنا علٌه، 
ثونً أهكلا وجدتم آباءكم ٌفعلون؟ لالوا: نعم  على ؼٌر هللا، وال نعمل باألنواء والنجوم، لال: حّدِ
وجدنا آباءنا ٌرحمون مساكٌنهم، وٌُواسون فمراءهم، وٌَعفون عمن ظلمهم، وٌُحسنون إلى من 

إلٌهم، وٌحلُمون عمن جهل علٌهم، وٌستؽفرون لمن سبهم، وٌصلون أرحامهم، وٌإّدون  أساء
آماناتهم، وٌحفظون ولتهم لصبلتهم، وٌَُوفُّون بعهودهم، وٌصُدلون فً مواعٌدهم، وال ٌرؼبون 
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عن أكفائهم، وال ٌستنكفون عن ألاربهم، فؤصلح هللا لهم بللن أمرهم، وحفظهم ما كانوا أحٌاء، 
 .(ٔ)ا على هللا أن ٌحفطهم فً تركتهم"وكان حم

عن بعض الناس : أن « مسلم»لال ابن كثٌر:" حكى النووي ، رحمه هللا ، فً شرح 
فعلى هلا  ،(ٕ)ٌؤجوج ومؤجوج خلموا من منً خرج من آدم فاختلط بالتراب ، فخلموا من للن

دلٌل علٌه ال من عمل ٌكونون مخلولٌن من آدم ، ولٌسوا من حواء. وهلا لول ؼرٌب جًدا ، ثم ال 
وال من نمل ، وال ٌجوز االعتماد هاهنا على ما ٌحكٌه بعض أهل الكتاب ، لما عندهم من 

 .(ٖ)األحادٌث المفتعلة ، وهللا أعلم"
لكر ابن جرٌر هاهنا عن وهب بن منبه أثًرا طوٌبل عجًٌبا فً سٌر لي  لال ابن كثٌر:" 

، وفٌه طول وؼرابة ونكارة فً أشكالهم وصفاتهم ، المرنٌن ، وبنائه السد ، وكٌفٌة ما جرى له 
وطولهم  ولصر بعضهم ، وآلانهم. وروى ابن أبً حاتم أحادٌث ؼرٌبة فً للن ال تصح 

 .(ٗ)أسانٌدها ، وهللا أعلم"
اللي وصؾ هللا به هاتٌن األمتٌن، على « اإلفساد»اختلؾ أهل التفسٌر فً معنى و 
 لولٌن:

 .(ٙ)، وحبٌب األرجانً(٘)الناس. لاله سعٌد بن عبد العزٌزأحدها: أنهم كانوا ٌؤكلون 
أن ٌؤجوج ومؤجوح سٌفسدون فً األرض، ال أنهم كانوا ٌومئل ٌفسدون. حكاه الثانً: معناه: 

 .(2)الطبري
 :(1)على لولٌن« ٌاجوج ومؤجوج»واختلؾ فً تكلٌؾ لوم 

 أحدهما : أنهم مكلفون لتمٌٌزهم .
 هم لو كلفوا لما جاز أالَّ تبلؽهم دعوة اإلسبلم.الثانً : أنهم ؼٌر مكلفٌن ألن

ٌْنَُهْم َسدًّا{ ]الكهؾ :   ٌْنَنَا َوَب [، أي:" 5ٗلوله تعالى:}فََهْل نَْجعَُل لََن َخْرًجا َعلَى أَْن تَْجعََل َب

 .(5)فهل نجعل لن أجًرا، ونجمع لن ماال على أن تجعل بٌننا وبٌنهم حاجًزا ٌحول بٌننا وبٌنهم؟"
الطبري:" لالوا له: هل نجعل لن خراجا حتى أن تجعل بٌننا وبٌن ٌؤجوج ومؤجوح لال  

 .(ٓٔ)حاجزا ٌحجز بٌننا وبٌنهم، وٌمنعهم من الخروج إلٌنا. وهو السّد"
ٌعنً: أنهم أرادوا أن ٌجمعوا له من بٌنهم ماال ٌعطونه إٌاه ، حتى ٌجعل  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)بٌنهم وبٌنهم سًدا"
 .(ٕٔ):"}فََهْل نَْجَعُل لََن َخَراًجا{، لال: أجرا عظٌما" عن ابن عباس 
 

 المرآن
ٌْنَُهْم َرْدًما ) ٌْنَكُْم َوبَ ٍة أَْجعَْل بَ ٌٌْر فَؤَِعٌنُوِنً بِمُوَّ  [2٘({ ]الكهؾ : 2٘}لَاَل َما َمكَّنًِّ فٌِِه َربًِّ َخ

 التفسٌر:
ن مالكم، فؤعٌنونً بموة منكم لال لو المرنٌن: ما أعطانٌه ربً من الملن والتمكٌن خٌر لً مِ 

 أجعل بٌنكم وبٌنهم سًدا.

                                                             

 .5ٓٔ-٘ٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .52/ٖ:شرح النووي انظر:  (ٕ)
 .5٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٗٓٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .11ٖٕ/2(:ص52ٕٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٗٓٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .«أجرا». بلفظٕٔٔ/1ٔ، والطبري:11ٖٕ/2(:ص52ٕٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)



ٕٕٔ 
 

ٌٌْر{ ]الكهؾ :   ّنًِ فٌِِه َربًِّ َخ [، أي:" لال لو المرنٌن: ما 5٘لوله تعالى:}لَاَل َما َمكَّ
 .(ٔ)أعطانٌه ربً من الملن والتمكٌن خٌر لً ِمن مالكم"

من السّد بٌنكم وبٌن  لال الطبري:" لال لو المرنٌن: اللي مكننً فً عمل ما سؤلتمونً 
 ًّ هإالء الموم ربً، ووطؤه لً، ولّوانى علٌه، خٌر من ُجعلكم، واألجرة التً تعرضونها عل

 .(ٕ)لبناء للن، وأكثر وأطٌب"
ٌٌْر{ "ٌعنً المال بلؽة جرهم"   .(ٖ)لال الماسم بن سبلم:" }َخ
فمال لو المرنٌن بعفة ودٌانة وصبلح ولصد للخٌر : } َما َمكَّنًِّ فٌِِه َربًِّ  لال ابن كثٌر:" 

ٌٌْر { أي : إن اللي أعطانً هللا من الملن والتمكٌن خٌر لً من اللي تجمعونه ، كما لال  َخ
ا آتَاكُْم بَ  ٌٌْر ِممَّ ُ َخ ًَ َّللاَّ ونَِن بَِماٍل فََما آتَانِ ْل أَْنتُْم بَِهِدٌَّتِكُْم تَْفَرُحوَن { سلٌمان علٌه السبلم : } أَتُِمدُّ

 .(ٗ)[ وهكلا لال لو المرنٌن : اللي أنا فٌه خٌر من اللي تبللونه"ٖٙ]النمل : 
، بنونٌن وكللن هى فى مصاحؾ أهل مكة، ولرأ «ما مكننى:»لرأ ابن كثٌر وحده  

 .(٘)البالون: }ما مكنً{ مدؼما
ةٍ أَجْ   ٌْنَُهْم َرْدًما{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}فَؤَِعٌنُونًِ ِبمُوَّ نَكُْم َوبَ ٌْ [، أي:" فؤعٌنونً 5٘عَْل بَ

 .(ٙ)بموة منكم أجعل بٌنكم وبٌنهم سًدا"
 .(2)ولكن ساعدونً بعملكم وآالت البناء " لال ابن كثٌر:" 
لال الطبري:" أعٌنونً بفَعَلة وصناع ٌُحسنون البناء والعمل، أجعل بٌنكم وبٌن ٌؤجوج  

حاجز الحائط والسّد، إال أنه أمنع منه وأشد، ٌمال: َردَّم ثوبه ٌردمه، «: الردم»ومؤجوج ردما. و
 :(1)وهو ثوب ُمَرّدم: إلا كان كثٌر الرلاع، ومنه لول عنترة

اَر بَْعَد تََوْهم" ِم ... أَْم َهْل َعَرْفَت الدَّ َهْل َؼاَدَر الشُّعََراُء ِمْن ُمتََردَّ
(5). 

 لؽة أكثر ِمَن السد، ألنَّ الردم ما ُجِعَل بعضه على بْعٍض فً ال«: الردم» لال الزجاج:" 

ٌم، إلا كان لد ُرلَِع ُرلعة فوق ُرلعَة" ٌمال: ثوٌب ُمَردَّ
(ٔٓ). 

ةٍ{، لال: برجال عن مجاهد:"   .(ٔٔ)"}فَؤَِعٌنُونًِ بِمُوَّ
نَُهْم َرْدًما{، لال: هو كؤشد   ٌْ نَكُْم َوبَ ٌْ  .(ٕٔ)"الحجابعن ابن عباس، لوله :"} أَْجعَْل بَ

                                                             

 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗلؽات المبائل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٖ)
 .5ٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٓٓٗلمراءات:انظر: السبعة فً ا (٘)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 السبع، للمعلمات الزوزنً شرح فً انظره) المشهورة معلمته من العبسً، شداد بن عمرو بن لعنترة البٌت(1)

 لال( 5ٖٙ ص الحلبً طبعة السما، مصطفى بشرح الجاهلً الشعر ومختار العشر، للمصائد التبرٌزي وشرح
 وهً ما ولوٌت أصلحته، إلا الشًء ردمت: لولهم من ووهٌه، لوهنه وٌستفلح ٌسترلع موضع: متردم: شارحه
 إال مسترلعا موضعا الشعراء ترن هل: ٌمول. تحزٌن مع الصوت ترجٌع وهو الترنم، من مترنم،: وٌروى. منه
 األول ٌترن لم: والمعنى وصفه؟ فً الشعر بننشاء نؽماته رجعوا إال شٌئًا الشعراء تركت هل أو أصلحوه، ولد
( : ردم: اللسان) وفً فٌها؟ شكن بعد عشٌمتن، دار عرفت هل: نفسه وسؤل للن، عن أضرب ثم. شٌئا لآلخر
 مردم، ثوب: سٌده ابن. ٌتعدى وال ٌتعدى، رلعه أي: ثوبه الرجل تردم: وٌمال. ٌرلع اللي الموضع والمتردم
 * متردم من الشعراء ؼادر هل: * عنترة لال مرلع  خلك: وملوم ومتردم، ومرتدم،
 فلم الملم إلى سبمونا لد أي: وٌلبك بعضه ٌلصك كبلم من أي: سٌده ابن لال. مستصلح أي معناه".  البٌت. . . 
 .لمائل مماال ٌدعوا
 .]ملخصا[ٖٔٔ-ٕٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)



ٕٖٔ 
 

لكر لنا أن رجبل لال: ٌا نبً هللا لد رأٌت سّد ٌؤجوج ومؤجوج، لال اْنَعتْهُ لً  لال لتادة:" 
لال: كؤنه البرد المحبَّر، طرٌمة سوداء، وطرٌمة حمراء، لاَل لَْد رأٌتَهُ"
(ٔ). 

 
 المرآن

ٌِْن  َدفَ ٌَْن الصَّ لَاَل اْنفُُخوا َحتَّى إِذَا َجعَلَهُ نَاًرا لَاَل آتُوِنً أُْفِرْغ }آتُونًِ ُزبََر اْلَحِدٌِد َحتَّى إِذَا َساَوى بَ
ٌِْه لِْطًرا )  [2ٙ({ ]الكهؾ : 2َٙعلَ
 التفسٌر:

جوا  أعطونً لطع الحدٌد، حتى إلا جاإوا به ووضعوه وحالوا به جانبً الجبلٌن، لال للعمال: أّجِ
 أُفرؼه علٌه. النار، حتى إلا صار الحدٌد كله ناًرا، لال: أعطونً نحاًسا

 .(ٕ)[، أي:" أعطونً لطع الحدٌد"5ٙلوله تعالى:}آتُوِنً ُزبََر اْلَحِدٌِد{ ]الكهؾ :  
ْبرة: المطعة من   لال الطبري:" أي جٌئونً ِبُزَبِر الحدٌد، وهً جمع ُزْبرة، والزُّ
 .(ٖ)الحدٌد"
 [، وجوه:5ٙوفً لوله تعالى:}آتُونًِ ُزَبَر اْلَحِدٌِد{ ]الكهؾ :  
، وأبو (2)، ومماتل(ٙ)-فً رواٌة-، ولتادة(٘)، ومجاهد(ٗ): أنها لطع الحدٌد ، لاله ابن عباس أحدها

ٌْنَُهْم ُزبُراً{، ٌعنً: "لطعا، ومنه لوله: (1)وأبو عبٌدة }فتمطعوا أَْمَرهُْم بَ
("5). 

 .(ٓٔ)، وهى: المطعة العظٌمة"«ُزبََرة«: »الزَبرِ »واحد  لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)، لاله لتادةالثانً : أنه فلك الحدٌد 

بور»الثالث : أنه الحدٌد المجتمع ، ومنه: الجتماع حروفه فً الكتابة ، حكاه  ،«الزَّ
 :(ٖٔ)، وأنشد لول تبع الٌمانً(ٕٔ)الماوردي

 ولمد صبرت لٌعلموه وحولهم  ...  زبر الحدٌد عشٌةً ونهاراً 

الكتب فً الحجر، ثم كثر حتى جعل كل «: الزبر»أصل  لال أبو هبلل العسكري:" 
كتابة زبرا، ٌمال: زبرت الكتاب كتبته، وزبرته لرأته، والزبور فعول، بمعنى مفعول، أي: هو 

 [.2ٕ}فَِمْنَها َركُوبُُهم{ ]ٌس :  مزبور، كما لٌل: ركوٌة وحلوبة، ولد ٌمال: ركوبة، لال َّللاَّ تعالى:
ومنه لٌل: زبرت البئر، إلا طوٌتها بالحجارة بجمعن ، «االجتماع»وأصل الكلمة 

الحجارة فٌها، وزبرة األسد الشَّْعر المجتمع على كاهله، وأسد أزبر ومزبر عظٌم الزبرة، 
 والزبرة المطعة من الحدٌد، لال هللا: }آتُونًِ ُزبََر اْلَحِدٌِد{.

ثم سُمً: الزبٌر، وروى الفمٌر اللي ال زبر له، أي: لٌس له معتمد ٌجمع أمره، ومن 
وأخلت الشًء بزوبره، أي: بؤجمعه، والواو زائدة، وٌجوز أن ٌكون أصل الكلمة الؽلظ، ومنه 

 لولهم: زبره إلا أؼلظ له المول.
 ، فً المرآن على ثبلثة أوجه:«الزبر»و

                                                             

 .ٖٔٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٓٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٗٔٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (1)
 .ٕٕٗ:معانٌه وتصرفت أسمائه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر التصارٌؾانظر:  (5)

 .ٖٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٗٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)



ٕٔٗ 
 

بُر{ ]آل عمران :  ٌِّنَاِت َوالزُّ بالعبلمات البٌنات، [، أي: أرسلناهم 1ٗٔاألول: الكتب، لال هللا: }ِباْلبَ
ِلٌَن{ ]الشعراء :  ، ٌعنً: الكتب المضمنة لؤلمر والنهً، ولوله:«الزبر»و }َوإِنَّهُ َلِفً ُزبُِر اأْلَوَّ

ٔ5ٙ .] 
ْكر{ ]األنبٌاء :  بُوِر ِمْن بَْعِد الّلِ [ أنه ٌعنً: ٘ٓٔولال بعض المفسرٌن: }َوَلمَْد َكتَْبنَا فًِ الزَّ

الوجه  ألن الظاهر ال ٌترن إال بدٌل، وال دلٌل إال أن ٌكون المراءة بالزبور الكتب كلها، ولٌس ب
 فً الزبور، جمع زبر مثل سفر وسفور، ولٌس للن المشهور، وال ٌنبؽً المراءة به عندنا. 

بُِر{ ]الممر :  ٍء فَعَلُوهُ ِفً الزُّ ًْ [، هكلا جاء فً ٕ٘الثانً: اللوح المحفوظ، لال هللا: }َوكُلُّ َش
 التفسٌر.

ٌْنَُهْم ُزبًُرا { ]المإمنون :  ، أراد «زبرا»[، ومن لرأ: ٖ٘الثالث: لوله تعالى: }فَتَمَطَّعُوا أَْمَرهُْم بَ
، أي: جعلوا دٌنهم كتبا «زبرا»لطعا، الواحدة زبرة، ومنه: }آتُونًِ ُزَبَر اْلَحِدٌِد{، ومن لرأ 

 .(ٔ)مختلفة"
دَ   ٌَْن الصَّ ٌِْن{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َحتَّى إِلَا َساَوى بَ [، أي:" حتى إلا جاإوا به 5ٙفَ

 .(ٕ)ووضعوه وحالوا به جانبً الجبلٌن"
لال الطبري:" ٌمول عّز لكره: فآتو ُزبَر الحدٌد، فجعلها بٌن الصدفٌن حتى إلا ساوى  

 .(ٖ)بٌن الجبلٌن بما جعل بٌنهما من ُزبر الحدٌد، وٌمال: سّوى"
 .(ٗ)بالحدٌد، والصدفٌن الجبلٌن وبٌنهما واد عظٌم"ٌعنً: حشى بٌن الجبلٌن  لال مماتل:" 
 .(ٗ)عظٌم"
ٌْنِ » لال أبو عبٌدة:  َدفَ ٌَْن الصَّ  :(٘)ما بٌن الناحٌتٌن من الجبلٌن، ولال :"«بَ

ٌْن ْكنَ ٌْها وأعالً الرُّ َ ٌِْن ... ناِحٌَت ُدفَ  .(ٙ)"لْد أَخلَْت ما بٌَن َعْرِض الصُّ
ٌِْن{، ٌ  َدفَ ٌَْن الصَّ  .(2)مول: بٌن الجبلٌن"عن ابن عباس، لوله :"}بَ

ٌِْن{، رإوس الجبلٌن"  َدفَ عن مجاهد، لوله: "}الصَّ
(1). 

ٌِْن{، ٌعنً الجبلٌن، وهما من لبل أرمٌنٌة  عن الضحان:  َدفَ ٌَْن الصَّ لوله :"}بَ
 .(5)وألربٌجان"
ٌِْن{، وهما الجببلن"  َدفَ ٌَْن الصَّ عن لتادة :"}َحتَّى إِلَا َساَوى َب

(ٔٓ). 
ٌِْن{، منصوبة الصاد والدال، ولال: بٌن  عن إبراهٌم أنه  َدفَ ٌَْن الصَّ لرأها :"} َب
 .(ٔٔ)الجبلٌن"
ٌْنِ :»تمرأ لال الزجاج "و  ُدفَ ْدفٌَنِ »و« الصُّ  .(ٕٔ)«الصُّ
جوا النار"5ٙلوله تعالى:}لَاَل اْنفُُخوا{ ]الكهؾ :   [، أي:" لال للعمال: أّجِ

(ٖٔ). 
 .(ٗٔ)ن الحدٌد"لال الطبري:" انفخوا النار على هله الزبر م 
 وهو أن أخل لِطَع الحدٌد الِعَظاِم وجعل بٌنها الحطب والفَْحَم ووضع لال الزجاج:" 

                                                             

 .ٕٔٗ-ٕٓٗاألشباه والنظائر: (ٔ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٗٔٔ/1ٔ، و تفسٌر الطبري:ٗٔٗ/ٔحانظر: مجاز المرآن: (٘)
 .ٗٔٗ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .٘ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .٘ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .٘ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .٘ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٕٔ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٙٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)



ٕٔ٘ 
 

 .(ٔ)علٌها المنافٌخ حتى إلا صارت كالنار"
[، أي:" حتى إلا صار الحدٌد كله 5ٙلوله تعالى:}َحتَّى إِلَا َجعَلَهُ نَاًرا{ ]الكهؾ :  
 .(ٕ)ناًرا"

مترون، وهو فنفخوا، حتى إلا جعل ما بٌن الصدفٌن من لال الطبري:" فً الكبلم  
 .(ٖ)الحدٌد نارا "

ًَ بالفحم والِمْنفَاخِ صاَر كالنَّار" لال الزجاج: " الحدٌد إلَا أُْحِم
(ٗ). 

ِه لِْطًرا{ ]الكهؾ :   ٌْ [، أي:" لال: أعطونً نحاًسا 5ٙلوله تعالى:}لَاَل آتُوِنً أُْفِرْغ َعلَ
 .(٘)أُفرؼه علٌه"
الطبري:" ٌمول: أصّب علٌه لِطرا، والِمْطر: النحاس"لال  

(ٙ). 
لال الزجاج: " المعنى: أعطونً لِْطراً وهو النحاس. فصب النحاس الُملَاَب على الحدٌد 
اللي لد صار كالزٌت فاختلط ولَصَك بْعُضه ببعض حتى صار جببلً َصْلداً من حدٌد ونحاٍس. 

 .(2)وٌمال إنه بناحٌة أْرِمٌنٌة"
ٌِْه لِْطًرا{]الكهؾ : وفً ل   [، وجوه:5ٙوله تعالى:}لَاَل آتُوِنً أُْفِرْغ َعلَ

، (ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، ولتادة(5)، ومجاهد(1)أحدها : أن المطر النحاس ، لاله ابن عباس
 .(ٕٔ)وعكرمة
 .(ٖٔ)لال لتادة:" أي: النحاس لٌلزمه به" 
 .(ٗٔ)نحاسا لٌلزم بعضه بعضا" لال عكرمة:" 

 .(٘ٔ)الرصاص . حكاه ابن األنباريالثانً : أنه 
 :(2ٔ)، ومنه لول الشاعر(ٙٔ)الثالث : أنه الصفر الملاب ، لاله مماتل

  فؤلمى فً مراجل من حدٌد ... لدور المطر لٌس من البراة

 :(5ٔ)، وأنشد(1ٔ)الرابع : أنه الحدٌد الملاب ، لاله أبو عبٌدة
 ُحساما َكلَْوِن الِمْلحِ َصاٍؾ َحدٌُده ... ُجَزاًرا ِمْن أْلطاِر الَحدٌِد الُمنَعَّت 

 «.لطر»جمع «: ألطار»لوله

                                                             

 .ٖٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٙٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .15ٖٕ/2(:ص51ٕٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 . 2ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري:(ٖٔ)
 .15ٖٕ/2(:ص51ٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٕٓٙ/ٖانظر تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
، ٕٙٔ: أبٌه وعن عنه هللا رضً - عباس بن هللا لعبد األزرق بن نافع مسائلالبٌت ؼٌر منسوب فً  (2ٔ)

 .ٖٖٗ/ٖ، وهو للحطٌئة فً النكت والعٌون:55/ٕواإلتمان:
 .٘ٔٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (1ٔ)
( لطر: اللسان، 2ٔٔ/1ٔ، والطبري: فً تفسٌره:٘ٔٗ /ٔ المرآن مجاز فً عبٌدة أبً شواهد من البٌت(5ٔ)

 سٌؾ: وٌمال: لاطع: جراز وسٌؾ( : جرز: اللسان) وفً. أه منه ضرب ولٌل اللائب، النحاس: بالكسر والمطر
 .النافل الماضً: السٌوؾ من والجراز. مستؤصبل كان إلا: جراز



ٕٔٙ 
 

 .(ٔ)وكان حجارته الحدٌد وطٌنه النحاس"لال الماوردي:"
 

 المرآن
 [22({ ]الكهؾ : 22}فََما اْسَطاعُوا أَْن ٌَْظَهُروهُ َوَما اْستََطاعُوا لَهُ نَْمبًا )

 التفسٌر:
فما استطاعت ٌؤجوج ومؤجوج أن تصعد فوق السد  الرتفاعه ومبلسته، وما استطاعوا أن ٌنمبوه 

 من أسفله لبعد عرضه ولوته.
[، أي:" فما استطاعت ٌؤجوج 52لوله تعالى:}فََما اْسَطاعُوا أَْن ٌَْظَهُروهُ{ ]الكهؾ :  

 .(ٕ)ومؤجوج أن تصعد فوق السد  الرتفاعه ومبلسته"
الطبري:" ٌمول: فما اسطاع ٌؤجوج ومؤجوج أن ٌعلوا الردم اللي جعله لو المرنٌن لال  

 .(ٖ)حاجزا بٌنهم، وبٌن من دونهم من الناس، فٌصٌروا فوله وٌنزلوا منه إلى الناس"
 .(ٗ)أي: ما لََدُروا أن ٌعلو علٌه الرتفاعه واْمِلَساِسه" لال الزجاج:" 
ٌَْظَهُروهُ{، لال: ما استطاعوا أن ٌنزعوه"فََما اْسَطاعُوا أَْن  عن لتادة:"} 

(٘). 
وعن لتادة:" }أَْن ٌَْظَهُروهُ{، لال: أن ٌرتموه" 

(ٙ). 
عن ابن جرٌج :}فََما اْسَطاعُوا أَْن ٌَْظَهُروهُ{، لال: ٌعلوه" 

(2). 
 [، أي:" وما استطاعوا أن ٌنمبوه من52لوله تعالى:}َوَما اْستََطاعُوا لَهُ َنْمبًا{ ]الكهؾ :  

 .(1)أسفله لبعد عرضه ولوته"
 .(5)لال الطبري:" ٌمول: ولم ٌستطٌعوا أن ٌنمبوه من أسفله" 
أي: "وما استطاعوا أْن ٌَْنمُبُوه" لال الزجاج: 

(ٔٓ). 
َوَما اْستََطاعُوا لَهُ َنْمبًا{، أي: من أسفله" عن لتادة:"} 

(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)مبوه من أسفله"عن ابن جرٌج :}َوَما اْستََطاعُوا لَهُ نَْمًبا{، أي: ٌن 
 

 المرآن
({ ]الكهؾ : 22}لَاَل َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َرّبًِ فَِإذَا َجاَء َوْعُد َرّبًِ َجعَلَهُ َدكَّاَء َوَكاَن َوْعُد َرّبًِ َحمًّا )

22] 
 التفسٌر:

لال لو المرنٌن: هلا اللي بنٌته حاجًزا عن فساد ٌؤجوج ومؤجوج رحمة من ربً بالناس، فنلا 
ربً بخروج ٌؤجوج ومؤجوج جعله دكاء منهدًما مستوًٌا باألرض، وكان وعد ربً جاء وعد 
 حمًّا.

[، أي:" لال لو المرنٌن: هلا اللي 51}لَاَل َهلَا َرْحَمةٌ ِمْن َربًِّ{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)بنٌته حاجًزا عن فساد ٌؤجوج ومؤجوج رحمة من ربً بالناس"

                                                             

 .ٖٗٗ/ٖالنكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٔ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٔٔ/1ٔبري:أخرجه الط (ٕٔ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)



ٕٔ2 
 

مة من هللا عز وجل، والرحمة من هللا جل وعز هً أي: هلا الفعل نع لال النحاس:" 
 .(ٔ)النعمة واإلحسان"

ٌمول عّز لكره: فلما رأى لو المرنٌن أن ٌؤجوج ومؤجوج ال ٌستطٌعون  لال الطبري:" 
أن ٌظهروا ما بنى من الردم، وال ٌمدرون على نمبه، لال: هلا اللي بنٌته وسوٌته حاجزا بٌن 

ة من ربً رحم بها من دون الردم من الناس، فؤعاننً برحمته هله األمة، ومن دون الردم رحم
 .(ٕ)لهم حتى بنٌته وسّوٌته لٌكّؾ بللن ؼائلة هله األمة عنهم"

[، أي:" فنلا جاء وعد ربً 51}فَنِلَا َجاَء َوْعُد َرّبًِ َجعَلَهُ َدكَّاَء{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)األرض"بخروج ٌؤجوج ومؤجوج جعله دكاء منهدًما مستوًٌا ب

ٌمول: فنلا جاء وعد ربً اللي جعله مٌماتا لظهور هله األمة وخروجها من  لا الطبري:" 
 .(ٗ)وراء هلا الردم لهم. }جعله دكاء{، ٌمول: سواه باألرض، فؤلزله بها"

 [، وجهان:51}فَنِلَا َجاَء َوْعُد َربًِّ{ ]الكهؾ : وفً لوله تعالى: 
 .(٘)الماوردي عن ابن بحرأحدهما : ٌوم المٌامة ، حكاه 

 .(2)، والنحاس(ٙ)الثانً : هو األجل اللي ٌخرجون فٌه. لاله مماتل
 .(1)ٌعنً: الردم ولع فٌخرجون إلى أرض المسلمٌن" لال مماتل:" 
 [، وجوه:51}َجعَلَهُ َدكَّاَء{ ]الكهؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(5)أحدها : أرضاً ، لاله لطرب
 .(ٓٔ)الكلبًالثانً : لطعاً ، لاله 

 . (ٔٔ). لاله عكرمةجعله طرٌما كما كان الثالث :
 (ٕٔ)، لاله أبو عبٌدةالصما باألرض، ٌمال: نالة دّكاء أي ال سنام لها مستوٌة الظهرالرابع: معناه: 
 :(ٙٔ)، ومنه لول األؼلب(٘ٔ)، والنحاس(ٗٔ)، وابن لتٌبة(ٖٔ)، والطبري

 هل ؼٌرؼاٍد ؼاراً فانهدم 
:"}فنلا جاء وعد ربً جعله دكاء{، لال: ال أدري الجبلٌن ٌعنً عن لتادة، لوله روي  

 .(2ٔ)به، أو ما بٌنهما"
 لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وابن عامر }دكا{ منونا ؼٌر مهموز وال ممدود 

ولرأ حمزة والكسائى }دكاء{ ممدودا مهموزا ببل تنوٌن، وهبٌرة عن حفص عن عاصم }دكا{ 
 .(ٔ)هبٌرة عن حفص عن عاصم }دكاء{ ممدودا منونا ؼٌر ممدود، ولال ؼٌر

                                                             

 .1ٖٓ/ٕإعراب المرآن: (ٔ)
 .1ٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٓٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٖٓ/ٕانظر: إعراب المرآن: (2)
 .ٖٓٙ/ٕسلٌمان:تفسٌر مماتل بن (1)
 .ٖ٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون:(5)
 .ٖ٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون:(ٓٔ)
 .15ٖٕ/2(:ص51ٕٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .٘ٔٗ/ٔمجاز المرآن: (ٕٔ)
 .1ٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
 .5ٕٙ/ٗانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 :والسمط ٗٙٔ/ 1ٔ واألؼانى ،ٕٕ المإتلؾ فى ترجمته انظر. مخضرم العجلى جشم بن األؼلب هو(ٙٔ)

، وهو من شواهد أبً عبٌدة فً 2ٖ الشجري ابن حماسة فى بعضها كلمة من الشطر ولعل. 1ٓٔ
 .٘ٔٗ/ٔالمجاز:
 . 5ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري:(2ٔ)



ٕٔ1 
 

[، أي:" وكان وعده تعالى بخراب السّدِ 51}َوَكاَن َوْعُد َرّبًِ َحمًّا{ ]الكهؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)ولٌام الساعة كائناً ال محالة"

ٌمول: وكان وعد ربً اللي وعد خلمه فً دن هلا الردم، وخروج هإالء  لال الطبري:" 
الموم على الناس، وعٌثهم فٌه، وؼٌر للن من وعده حما، ألنه ال ٌخلؾ المٌعاد فبل ٌمع ؼٌر ما 

 .(ٖ)وعد أنه كائن"
 .(ٗ)فنلا خرجوا هرب ثلث أهل الشام، وٌماتلهم الثلث، وٌستسلم لهم الثلث" لال مماتل:" 
د هللا بن مسعود، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " لمٌت لٌلة اإلسراء إبراهٌم وموسى عن عب 

وعٌسى فتلاكروا أمر الساعة، وردوا األمر إلى إبراهٌم فمال إبراهٌم: ال علم لً بها، فردوا 
م األمر إلى موسى، فمال موسى: ال علم لً بها، فردوا األمر إلى عٌسى  لال عٌسى: أما لٌا
الساعة ال ٌعلمه إال هللا، ولكن ربً لد عهد إلً بما هو كائن دون ولتها، عهد إلً أن الدجال 
خارج، وأنه مهبطً إلٌه، فلكر أن معه لصبتٌن، فنلا رآنً أهلكه هللا، لال: فٌلوب كما ٌلوب 
ناس الرصاص، حتى إن الحجر والشجر لٌمول: ٌا مسلم هلا كافر فالتله، فٌهلكهم هللا، وٌرجع ال

إلى ببلدهم وأوطانهم فٌستمبلهم ٌؤجوج ومؤجوج من كل حدب ٌنسلون، ال ٌؤتون على شًء إال 
أكلوه، وال ٌمرون على ماء إال شربوه، فٌرجع الناس إلً، فٌشكونهم، فؤدعو هللا علٌهم فٌمٌتهم 
حتى تجوى األرض من نتن رٌحهم، فٌنزل المطر، فٌجر أجسادهم، فٌلمٌهم فً البحر، ثم ٌنسؾ 
الجبال حتى تكون األرض كاألدٌم، فعهد إلً ربً أن للن إلا كان كللن، فنن الساعة منهم 

 .(٘)كالحامل المتم التً ال ٌدري أهلها متى تفجإهم بوالدها، لٌبل أو نهارا"
عن السدي لال: لال علً بن أبً طالب: "إن ٌؤجوج ومؤجوج خلؾ السد، ال ٌموت  

، وهم ٌؽدون كل ٌوم على السد فٌلحسونه ولد جعلوه مثل الرجل منهم حتى ٌولد له ألؾ لصلبه
لشر البٌض، فٌمولون: نرجع ؼدا ونفتحه، فٌصبحون ولد عاد إلى ما كان علٌه لبل إن ٌلحس، 

فبل ٌزالون كللن حتى ٌولد فٌهم مولود مسلم، فنلا ؼدوا ٌلحسون لال لهم: لولوا بسم هللا، فنلا 
ٌن ٌمسون، فٌمولون: نرجع ؼدا فنفتحه. فٌصبحون ولد عاد لالوا بسم هللا فؤرادوا إن ٌرجعوا ح

إلى ما كان علٌه فٌمول: لولوا: إن شاء هللا. فٌمولون: إن شاء هللا. فٌصبحون وهو مثل لشر 
البٌض فٌنمبونه فٌخرجون منه على الناس، فٌخرج أول من ٌخرج منهم سبعون ألفا علٌهم 

 -ٌعنً الفرات -ون على النهر مثل نهركم هلاالتٌجان، ثم ٌخرجون من بعد للن أفواجا فٌؤت
فٌشربونه حتى ال ٌبمى منه شًء، ثم ٌجًء الفوج منهم حتى ٌنتهوا إلٌه فٌمولون: لمد كان هاهنا 

التراب، }وكان وعد ربً «: الدن»و« فنلا جاء وعد ربً جعله دكاء:»ماء مرة، وللن لول هللا 
 .(ٙ)حما{"
السد بمنالرهم، حتى إلا كادوا إن ٌخرلوه لالوا:  لال كعب: "إن ٌؤجوج ومؤجوج ٌنمرون 

نرجع إلٌه ؼدا فنفرغ منه، فٌرجعون إلٌه ولد عاد كما كان، فٌرجعون فهم كللن، وإلا بلػ األمر 
ألمً على بعض ألسنتهم ٌمولون: نؤتً إن شاء هللا ؼدا، فنفرغ منه فٌؤتونه وهو كما هو فٌخرلونه 

فٌشربون ما كان فٌها من ماء، وٌؤتً أوسطهم علٌها  فٌخرجون، فٌؤتً أولهم على البحٌرة
فٌلحسون ما كان فٌها من الطٌن، وٌؤتً آخرهم علٌها فٌمولون: لد كان هاهنا مرة ماء. فٌرمون 
بسهامهم نحو السماء فترجع مخضبة بالدماء فٌمولون: لهرنا من فً األرض، وظهرنا على من 

: اللهم ال طالة لنا بهم وال ٌد، فاكفناهم بما شئت. فً السماء، فٌدعو علٌهم عٌسى بن مرٌم فٌمول
فٌبعث هللا علٌهم دودا ٌمال له النؽؾ، فٌؤخلهم فً ألفائهم فٌمتلهم حتى تنتن األرض من رٌحهم، 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٓٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٔ)
 .15ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٗ)
 .1ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٖٕٓ/2(:ص511ٕٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
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ثم ٌبعث هللا علٌهم طٌرا فتنمل أبدانهم إلى البحر، وٌرسل هللا إلٌهم السماء أربعٌن ٌوما فٌنبت 
 .(ٔ)ع أهل البٌت"األرض، حتً إن الرمانة لتشب

 
 المرآن

({ ]الكهؾ : 22}َوتََرْكنَا بَْعَضُهْم ٌَْوَمئٍِذ ٌَُموُج فًِ بَْعٍض َونُِفَخ فًِ الصُّوِر فََجَمْعنَاهُْم َجْمعًا )
22] 

 التفسٌر:
ٌموج بعضهم فً بعض مختلطٌن  لكثرتهم، ونفخ  -ٌوم ٌؤتٌهم َوْعُدنا-وتركنا ٌؤجوج ومؤجوج 

 فجمعنا الخلك جمًٌعا للحساب والجزاء.للبعث، « المرن»فً 
[، أي:" وتركنا ٌؤجوج 55لوله تعالى:}َوتََرْكنَا بَْعَضُهْم ٌَْوَمئٍِل ٌَُموُج فًِ بَْعٍض{ ]الكهؾ :  
 .(ٕ)ٌموج بعضهم فً بعض مختلطٌن  لكثرتهم" -ٌوم ٌؤتٌهم َوْعُدنا-ومؤجوج 
ٌهم وعدنا اللي وعدناهم، بؤنا ٌمول تعالى لكره: وتركنا عبادنا ٌوم ٌؤت لال الطبري:" 

ندّن الجبال ونَْنِسفها عن األرض نسفا، فنلرها لاعا صفصفا، بعضهم ٌموج فً بعض، ٌمول: 
 .(ٖ)ٌختلط جنهم بننسهم"

أي : الناس ٌوم ٌدن هلا السد وٌخرج هإالء فٌموجون فً الناس  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)وٌفسدون على الناس أموالهم وٌتلفون أشٌاءهم"

ٌَْوَمئٍِل ٌَُموُج فًِ بَْعٍض{ ]الكهؾ : وفً    :(٘)[، ثبلثة ألوال55لوله تعالى:}َوتََرْكَنا بَْعَضُهْم 
 :(٘)ألوال

 أحدها : أنهم الموم اللٌن لكرهم لو المرنٌن ٌوم فتح السد ٌموج بعضهم فً بعض.
 .(ٙ)ٌوم ٌخرجون من السد" لال ٌحٌى بن سبلم:" 

ٌعنً من وراء « ٌموج فً بعض»ٌعنً: ٌوم فرغ لو المرنٌن من الردم  ولال مماتل:" 
 .(2)الردم ال ٌستطٌعون الخروج منه"

 الثانً : الكفار فً ٌوم المٌامة ٌموج بعضهم فً بعض .
 الثالث : أنهم اإِلنس والجن عند فتح السد.

 .(1)جمعا" هلا أول المٌامة، ثم نفخ فً الصور على أثر للن فجمعناهم لال ابن زٌد:" 
ٌخوضون فٌه وٌكثرون المول، فجائز أن «: ٌموجون فً الشًء»معنى:  لال الزجاج:" 

وِر فََجَمْعنَاهُْم «: ٌومئلٍ »ٌكون ٌعنى بـ ٌوم المٌامة، وٌكون الدلٌل على للن: }َونُِفَخ فًِ الصُّ
، َجْمعًا{. وٌجوز أن ٌكون }َوتََرْكنَا بَْعَضُهْم ٌَْوَمئٍِل ٌَُموُج فًِ بَْعٍض{، أي: ٌوم انمضاء أمر  ّدِ السَّ

ولوله }ٌَُموُج{، ماجوا متعجبٌن ِمَن السَّد"
(5). 

عن هارون بن عنترة، عن شٌخ من بنً فزارة، فً لوله :}وتركنا أخرج الطبري  
بعضهم ٌومئل ٌموج فً بعض{، لال: إلا ماج الجن واإلنس، لال إبلٌس: فؤنا أعلم لكم علم هلا 

طعوا األرض، ثم ٌظعن إلى المؽرب، فٌجد األمر، فٌظعن إلى المشرق، فٌجد المبلئكة لد ل
المبلئكة لد لطعوا األرض، ثم ٌصعد ٌمٌنا وشماال إلى ألصى األرض، فٌجد المبلئكة لطعوا 
األرض، فٌمول: ما من محٌص، فبٌنا هو كللن، إل عرض له طرٌك كالشران، فؤخل علٌه هو 

                                                             

 .5ٖٕٔ-5ٖٕٓ/2(:ص515ٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .55ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٕٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٖٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٖٔ/ٖمعانً المرآن: (5)
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ا من خزان النار، لال: ٌا إبلٌس ولرٌته، فبٌنما هم علٌه، إل هجموا على النار، فؤخرج هللا خازن
ألم تكن لن المنزلة عند ربن، ألم تكن فً الجنان؟ فٌمول: لٌس هلا ٌوم عتاب، لو أن هللا فرض 
علً فرٌضة لعبدته فٌها عبادة لم ٌعبده مثلها أحد من خلمه، فٌمول: فنن هللا لد فرض علٌن 

ؤ علٌه، فٌمول به وبلرٌته بجناحٌه، فرٌضة، فٌمول: ما هً؟ فٌمول: ٌؤمرن أن تدخل النار، فٌتلك
 .(ٔ)فٌملفهم فً النار، فتزفر النار زفرة فبل ٌبمى ملن ممرب، وال نبً مرسل إال جثى لركبتٌه"

 وفٌه وجهان :
 أحدهما : ٌختلط بعضهم ببعض .

 الثانً : ٌدفع بعضهم بعضاً ، مؤخول من موج البحر .
« المرن»[، أي:" ونفخ فً 55فََجَمْعنَاهُْم َجْمعًا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}َونُِفَخ فًِ الصُّوِر  

 .(ٕ)للبعث، فجمعنا الخلك جمًٌعا للحساب والجزاء"
 .(ٖ)ٌمول: فجمعنا جمٌع الخلك حٌنئل لمولؾ الحساب جمٌعا" لال الطبري:" 
لرن ٌنفخ :»عن عبد هللا بن عمرو، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص :"أن أعرابٌا سؤله عن الصور، لال 
 .(ٗ)«"فٌه

لال أهل اللؽة: الصور جمع صورة. واللي جاء فً التفسٌر أن الصور   لال الزجاج:" 
إال إن حملته أنه عند للن النِفْخ ٌكون بعث العباد  -وَّللاَّ أعلم  -لرن ٌَْنفُخ فٌه إسرافٌل 

 .(٘)ونشرهم"
مالن بن مؽول، فحدثنا ٌحٌى بن أبً بكٌر، لال: "كنت فً جنازة عمر بن لر فلمٌت عن  

كٌؾ أنعم وصاحب المرن »عن عطٌة العوفً، عن أبً سعٌد الخدري، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
لد التمم وحنى الجبهة، وأصؽى باأللن متى ٌإمر، فشك للن على أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: 

كلا لال، وإنما هو « جتمع أهل منى ما ألالوا للن المرنلولوا حسبنا هللا وعلى هللا توكلنا، ولو ا

 .(ٙ)ما أللوا"
كٌؾ أنعم وصاحب المرن لد التمم المرن، وحنى ظهره وجحظ بعٌنٌه، وفً رواٌة:"  

 .(2)لالوا: ما نمول ٌا رسول هللا؟ لال: لولوا: حسبنا هللا، توكلنا على هللا"
: " كٌؾ أنعم وصاحب المرن لد التمم المرن، وعن ابن عباس، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

وحنى جبهته ٌستمع متى ٌإمر فٌنفخ فٌه، فمال أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فكٌؾ نمول؟ لال: 
 .(1)تمولون: حسبنا هللا ونعم الوكٌل، توكلنا على هللا"

فرغ هللا من خلك السماوات واألرض،  وعن أبً هرٌرة، لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لما 
خلك الصور، فؤعطاه إسرافٌل، فهو وضعه على فٌه شاخص بصره إلى العرش ٌنتظر متى 
ٌإمر، لال أبو هرٌرة: ٌا رسول هللا، ما الصور؟ لال: لرن، لال: وكٌؾ هو؟ لال: لرن عظٌم 

لثالثة: نفخة المٌام لرب ٌنفخ فٌه ثبلث نفخات: األولى: نفخة الفزع، والثانٌة: نفخة الصعك، وا
 .(5)العالمٌن"

 
 المرآن

ٌَْوَمئٍِذ ِلْلَكافِِرٌَن َعْرًضا )  [ٓٓٔ({ ]الكهؾ : ٓٓٔ}َوَعَرْضنَا َجَهنََّم 

                                                             

 .ٕٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
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 التفسٌر:
 وعرضنا جهنم للكافرٌن، وأبرزناها لهم لنرٌهم سوء عالبتهم.

رٌن باهلل، حتى ٌمول: وأبرزنا جهنم ٌوم ٌنفخ فً الصور، فؤظهرناها للكاف لال الطبري:" 
 .(ٔ)ٌروها وٌعاٌنوها كهٌئة السراب"

أي: فهٌؤناها لهم، وٌجوز أن ٌكون المراد إنا أظهرناها  لال أبو هبلل العسكري:" 
 .(ٕ)لهم"

 .(ٖ)لال الزجاج: أي:"أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها ورأوها"
 .(ٗ)وبرزناها لهم فرأوها وشاهدوها" لال الزمخشري:أي:" 
الزعراء، عن عبد هللا، لال: "ٌموم الخلك هلل إلا نفخ فً الصور، لٌام رجل أبً عن  

واحد، ثم ٌتمثل هللا عز وجل للخلك فما ٌلماه أحد من الخبلئك كان ٌعبد من دون هللا شٌئا إال وهو 
مرفوع له ٌتبعه، لال: فٌلمى الٌهود فٌمول: من تعبدون؟ لال: فٌمولون: نعبد عزٌرا، لال: فٌمول: 

سركم الماء؟ فٌمولون نعم، فٌرٌهم جهنم وهً كهٌئة سراب، ثم لرأ }وعرضنا جهنم ٌومئل هل ٌ
للكافرٌن عرضا{، ثم ٌلمى النصارى فٌمول: من تعبدون؟ فٌمولون: نعبد المسٌح، فٌمول: هل 
ٌسركم الماء، فٌمولون نعم، لال: فٌرٌهم جهنم وهً كهٌئه السراب، ثم كللن لمن كان ٌعبد من 

 .(٘)ٌئا، ثم لرأ عبد هللا }ولفوهم إنهم مسئولون{"دون هللا ش
 [:ٓٓٔ-5ٗفوائد اآلٌات:]

 مشروعٌة الجعالة للمٌام بالمهام من األعمال. -ٔ
 فضٌلة التبرع بالجهد اللاتً والعملً. -ٕ
 مشروعٌة التعاون على ما هو خٌر، أو دفع للشر. -ٖ
 تمرٌر وجود أمة ٌؤجوج ومؤجوج، وأن خروجهم من أشراط الساعة.  -ٗ

 ر البعث والجزاء.تمرٌ -٘
 

 المرآن
({ ]الكهؾ : ٔٓٔ}الَِّذٌَن َكانَْت أَْعٌُنُُهْم فًِ ِؼَطاٍء َعْن ِذْكِري َوَكانُوا اَل ٌَْستَِطٌعُوَن َسْمعًا )

ٔٓٔ] 
 التفسٌر:

اللٌن كانت أعٌنهم فً الدنٌا فً ؼطاء عن لكري فبل تبصر آٌاتً، وكانوا ال ٌطٌمون سماع 
 بً وبرسولً.حججً الموصلة إلى اإلٌمان 

[، أي:" اللٌن ٔٓٔلوله تعالى:}الَِّلٌَن َكانَْت أَْعٌُنُُهْم فًِ ِؼَطاٍء َعْن ِلْكِري{ ]الكهؾ :  
 .(ٙ)كانت أعٌنهم فً الدنٌا فً ؼطاء عن لكري فبل تبصر آٌاتً"

لال الطبري:" ٌمول تعالى: وعرضنا جهنم ٌومئل للكافرٌن اللٌن كانوا ال ٌنظرون فً  
إلى توحٌد هللا،  ٌتفكرون فٌها وال ٌتؤملون حججه، فٌعتبرون بها، فٌتلكرون وٌنٌبونآٌات هللا، ف

 .(2)وٌنمادون ألمره ونهٌه"
}عن لكري{، أي:" عن آٌاتً التً ٌنظر إلٌها فؤلكر بالتعظٌم. أو عن  لال الزمخشري: 

 .(1)["2ٔٔ}ُصمٌّ بُْكٌم عُْمً{ ]البمرة :  المرآن وتؤمل معانٌه وتبصرها، ونحوه :

                                                             

 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖ٘٘الوجوه والنظائر: (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٗ5/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٗٓر المٌسر:التفسٌ (ٙ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗ5/ٕالكشاؾ: (1)
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[، أي:" ، وكانوا ال ٌطٌمون ٔٓٔلوله تعالى:}َوَكانُوا اَل ٌَْستَِطٌعُوَن َسْمعًا{ ]الكهؾ :  
 .(ٔ)سماع حججً الموصلة إلى اإلٌمان بً وبرسولً"

لال الطبري:" وكانوا ال ٌستطٌعون سمعا، ٌمول: وكانوا ال ٌطٌمون أن ٌسمعوا لكر هللا  
فً آي كتابه، بخلالن هللا إٌاهم، وؼلبة الشماء علٌهم،  اللي لكرهم به، وبٌانه اللي بٌنه لهم

وشؽلهم بالكفر باهلل وطاعة الشٌطان، فٌتعظون به، وٌتدبرون، فٌعرفون الهدى من الضبللة، 
 .(ٕ)والكفر من اإلٌمان"

"ٌعنى: وكانوا سمعا عنه، إال أنه أبلػ، ألن األصم لد ٌستطٌع السمع  لال الزمخشري: 
 .(ٗ)فبل استطاعة بهم للسمع" (ٖ)كؤنهم أصمٌت أسماعهم إلا صٌح به، وهإالء

 .(٘)عن مجاهد، لوله :"}ال ٌستطٌعون سمعا{، لال: ال ٌعملون" 
 .(ٙ)هإالء أهل الكفر" لال ابن زٌد:" 
 

 المرآن
َجَهنََّم ِلْلَكافِِرٌَن نُُزاًل }أَفََحِسَب الَِّذٌَن َكفَُروا أَْن ٌَتَِّخذُوا ِعبَاِدي ِمْن ُدوِنً أَْوِلٌَاَء إِنَّا أَْعتَْدنَا 

 [ٕٓٔ({ ]الكهؾ : ٕٓٔ)
 التفسٌر:

أفظن اللٌن كفروا بً أن ٌتخلوا عبادي آلهة من ؼٌري  لٌكونوا أولٌاء لهم؟ إنا أعتدنا نار جهنم 
 للكافرٌن منزال.

ٌَتَِّخلُوا ِعبَاِدي ِمْن ُدونًِ أَْولِ   [، ٌَٕٓٔاَء{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}أَفََحِسَب الَِّلٌَن َكفَُروا أَْن 
 .(2)أي:" أفظن اللٌن كفروا بً أن ٌتخلوا عبادي آلهة من ؼٌري  لٌكونوا أولٌاء لهم؟"

 .(1)لال مماتل:" ٌعنى: باآللهة بؤن للن نافعهم وأنها تشفع لهم" 

 .(5)تؤوٌله: أفحسبوا أن ٌنفعهم اتخالهم عبادي أولٌاء" لال الزجاج:" 
لكره: أفظن اللٌن كفروا باهلل من عبدة المبلئكة والمسٌح، أن لال الطبري:" ٌمول عز  

 .(ٓٔ)ٌتخلوا عبادي اللٌن عبدوهم من دون هللا أولٌاء، ٌمول كبل بل هم لهم أعداء"
ٌعنً: من ٌعبد المسٌح ابن مرٌم والمبلئكة، وهم عباد هللا، ولم ٌكونوا  لال ابن جرٌج:" 

 .(ٔٔ)للكفار أولٌاء"
ساكنة السٌن، مضمومة الباء، وهى لراءة « أفََحْسُب اللٌن»ر: لرأ األعشى عن أبً بك

« أفََحِسَب اللٌن كفروا»وعكرمة ومجاهد. ولرأ البالون  -رضً هللا عنه-علً بن أبً طالب 
 .(ٕٔ)بكسر السٌن، وفتح الباء

، فمعناه: أفََظن اللٌن كفروا، من َحِسَب «أفََحِسَب اللٌن:»لال أبو منصور: َمْن لََرأَ 
 َسُب وٌْحِسُب. ٌَحْ 

                                                             

 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 :باأللؾ صما مادة وفً. فصم هللا أصمه: صمم مادة فً الصحاح فً «أسماعهم أصمٌت كؤنهم» لوله(ٖ)

 .تسمع أن ٌمكن ال بحٌث بالمرة أهلكت بمعنى لعله أصمٌت،: فموله فمتلته، رمٌته إلا الصٌد أصمٌت
 .2ٗ5/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٕٗٔ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٕٗٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٗٔ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .ٕٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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، فمعناه: أفٌََْكِفٌهم أن ٌتخلوا العباَد أولٌاَء من دون هللا، «أفََحْسُب اللٌن كفروا:»ومن لرأ 
 ثم بٌََّن جزاءهم فمال: }إِنَّا أَْعتَْدنَا َجَهنََّم ِلْلَكافِِرٌَن نُُزاًل{.

 .(ٔ)مواالتً"لال الطبري:" أي أفكفاهم أن ٌتخلوا عبادي من دونً أولٌاء من عباداتً و
 .(ٔ)مواالتً"و

، تؤوٌله: أفٌكفٌهم أن «أَفََحسَب الَِّلٌَن َكفَُروا» –وهً جٌدة  -لال الزجاج:" ولرئت 
 .(ٕ)أولٌاء من دون هللا" -ٌتخلوا العباد 

 .(ٖ)، فمعناه:  أفََحِسبُوا أن ٌنفعهم اتَخالُهم عباِدى أولٌاء«أفََحِسبَ »ومن لرأ:
[، أي:" إنا أعتدنا نار جهنم َٕٓٔجَهنََّم ِلْلَكاِفِرٌَن نُُزاًل{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}إِنَّا أَْعتَْدنَا  

 .(ٗ)للكافرٌن منزال"
 .(٘)ٌمول: أعددنا لمن كفر باهلل جهنم منزال" لال الطبري:" 
أي: منزال، لال ابن عباس: هً مثواهم. ولٌل: النزل ما ٌهٌؤ للضٌؾ ٌرٌد  لال البؽوي:" 

 .(ٙ)للضٌؾ" هً معدة لهم عندنا كالنزل
 

 المرآن
ْنٌَا َوهُْم ٌَْحَسبُوَن ٖٓٔ}لُْل َهْل نُنَبِّئُكُْم بِاِْلَْخَسِرٌَن أَْعَمااًل ) ( الَِّذٌَن َضلَّ َسْعٌُُهْم فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ

 [ٗٓٔ - ٖٓٔ({ ]الكهؾ : ٗٓٔأَنَُّهْم ٌُْحِسنُوَن ُصْنعًا )
 التفسٌر:
كم بؤخسر الناس أعماال؟ إنهم اللٌن ضلَّ عملهم فً للناس محلًرا: هل نُخبر -أٌها الرسول-لل 

وهم مشركو لومن وؼٌرهم ممن ضلَّ سواء السبٌل، فلم ٌكن على هدى وال -الحٌاة الدنٌا 
 وهم ٌظنون أنهم محسنون فً أعمالهم. -صواب

 -ها الرسولأٌ-[، أي:" لل ٖٓٔلوله تعالى:}لُْل َهْل نُنَّبِئُكُْم بِاأْلَْخَسِرٌَن أَْعَمااًل{]الكهؾ: 
 .(2)للناس محلًرا: هل نُخبركم بؤخسر الناس أعماال؟"

: هل أخبركم بؤخسر -على وجه التحلٌر واإلنلار-أي: لل ٌا دمحم، للناس  لال السعدي:" 
 .(1)الناس أعماال على اإلطبلق؟"

ٌمول تعالى لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }لل{ ٌا دمحم لهإالء اللٌن ٌبؽون عنتن  لال الطبري:" 
وٌجادلونن بالباطل، وٌحاورونن بالمسائل من أهل الكتابٌن: الٌهود، والنصارى }هل ننبئكم{ أٌها 

نالوا به الموم }باألخسرٌن أعماال{، ٌعنً: باللٌن أتعبوا أنفسهم فً عمل ٌبتؽون به ربحا وفضبل ف
عطبا وهبلكا ولم ٌدركوا طلبا، كالمشتري سلعة ٌرجو بها فضبل وربحا، فخاب رجاإه. وخسر 

 .(5)بٌعه، ووكس فً اللي رجا فضله"
ٌَا{ ]الكهؾ :   ْن [، أي:" إنهم اللٌن ضلَّ ٗٓٔلوله تعالى:}الَِّلٌَن َضلَّ َسْعٌُُهْم فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ

 .(ٓٔ)عملهم فً الحٌاة الدنٌا"
 .(ٔٔ)أي: بطل واضمحل كل ما عملوه من عمل" ال السعدي:"ل 

                                                             

 .ٕ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: معانً المراءات لؤلزهري: (ٖ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .12ٗتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .12ٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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[، أي:" وهم ٌظنون أنهم ٗٓٔلوله تعالى:}َوهُْم ٌَْحَسبُوَن أَنَُّهْم ٌُْحِسنُوَن ُصْنعًا{ ]الكهؾ :  
 .(ٔ)محسنون فً أعمالهم"

 .(ٕ)أنهم ٌحسنون صنعا" -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي: ٌظنون أنهم بصدهم عن النبً  لال الزجاج:" 
ٌحسبون أنهم محسنون فً صنعه، فكٌؾ بؤعمالهم التً ٌعلمون أنها  لال السعدي:" 

 .(ٖ)باطلة، وأنها محادة هلل ورسله ومعاداة؟ "
 [، ، ألوال:ٖٓٔوفً المعنٌٌن بموله تعالى:}لُْل َهْل نَُنبِّئُكُْم بِاأْلَْخَسِرٌَن أَْعَمااًل{]الكهؾ: 

، وسعد بن أبً (ٗ)اله علً بن أبً طالب رضً هللا عنهأحدها : أنهم المسٌسون والرهبان، ل
 .(ٙ)، والضحان(٘)-فً أحد لولٌه-ولاص

 .(2)هم الرهبان اللٌن حبسوا أنفسهم فً الصوامع" :"-رضً هللا عنه-لال علً
ن مصعب بن سعد، لال: "للت ألبً }وهم ٌحسبون أنهم ٌحسنون صنعا{، أهم ع

 .(1)الحرورٌة؟ لال: هم أصحاب الصوامع"
، وسعد (5)الثانً : أنهم الكتابٌون الٌهود والنصارى ، وهلا مروي أٌضا عن علً بن أبً طالب

 .(ٓٔ)بن أبً ولاص
"هم كفرة أهل الكتاب، كان أوائلهم على حك، فً رواٌة رالان: -رضً هللا عنه-لال علً 

حك، فؤشركوا بربهم، وابتدعوا فً دٌنهم، اللي ٌجتهدون فً الباطل، وٌحسبون أنهم على 
وٌجتهدون فً الضبللة، وٌحسبون أنهم على هدى، فضل سعٌهم فً الحٌاة الدنٌا، وهم ٌحسبون 

 .(ٔٔ)أنهم ٌحسنون صنعا، ثم رفع صوته، فمال: وما أهل النار منهم ببعٌد"
لال مصعب بن سعد: "سؤلت أبً عن هله اآلٌة }لل هل ننبئكم باألخسرٌن أعماال اللٌن 

أهم الحرورٌة؟ لال: ال هم أهل الكتاب، الٌهود والنصارى. أما  ضل سعٌهم فً الحٌاة الدنٌا{
الٌهود فكلبوا بدمحم. وأما النصارى فكفروا بالجنة ولالوا: لٌس فٌها طعام وال شراب، ولكن 

الحرورٌة }اللٌن ٌنمضون عهد هللا من بعد مٌثاله وٌمطعون ما أمر هللا به أن ٌوصل وٌفسدون 
 .(ٕٔ)فكان سعد ٌسمٌهم الفاسمٌن" فً األرض أولئن هم الخاسرون{

 .(ٖٔ)الثالث : هم أهل حروراء من الخوارج ، وهلا مروي عن علً رضً هللا عنه
عن أبً الطفٌل، لال: "سؤل عبد هللا بن الكواء علٌا عن لوله :}لل هل ننبئكم باألخسرٌن 

  .(ٗٔ)أعماال{، لال: أنتم ٌا أهل حروراء"
 . (٘ٔ)"أنت وأصحابن وفً رواٌة:"

 .(ٙٔ)"وٌلن أهل حروراء منهمرواٌة: "وفً 
 .(ٔ)الرابع : هم أهل األهواء

                                                             

 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .12ٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٕٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٔ/1ٔالطبري: أخرجه (ٔٔ)
 .ٕٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .2ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .2ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
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 .(ٕ)الخامس : أنهم من ٌصطنع المعروؾ وٌمن علٌه
 .(ٖ)السادس : أنهم المنافمون بؤعمالهم المخالفون باعتمادهم. أفاده الماوردي

 .(ٗ)السابع : أنهم طالبو الدنٌا وتاركو اآلخرة. أفاده الماوردي
أنه عنً به "كل عامل عمبل ٌحسبه فٌه مصٌبا، وأنه هلل بفعله للن  -أعلموهللا -والصواب

اإلٌمان به جائر كالرهابنة  مطٌع مرض، وهو بفعله للن هلل مسخط، وعن طرٌك أهل
والشمامسة وأمثالهم من أهل اإلجتهاد فً ضبللتهم، وهم مع للن من فعلهم واجتهادهم باهلل 

 .(٘)كفرة، من أهل أي دٌن كانوا"
لو كان التملٌد علرا ممبوال لكان أكثر كفار  ل صاحب المنار فً تفسٌر  هله اآلٌة:"لا
ألم تر أن التملٌد لد أضل  فً جمٌع األزمنة واألمكنة معلورٌن ناجٌن كالمإمنٌن. األرض

لتتبعن سنن من :»األلوؾ التً ال تحصى من المسلمٌن اللٌن صدق علٌهم الحدٌث الصحٌح 
، فتركوا هداٌة الكتاب والسنة وسٌرة السلؾ الصالح، (ٙ)«اعا بلراعلبلكم شبرا بشبر ولر

واتبعوا البدع المستحدثة، فنلا دعوا إلى هللا ورسوله لالوا: لال الشٌخ فبلن، وفعل الولً الصالح 
فبلن، وهإالء أعلم وأهدى منا بالسنة والمرآن. وإنما أمرهم هللا أن ٌتبعوا ما أنزله إلٌهم ونهاهم 

 .(2)من دونه أولٌاء كما تمدم فً صدر هله السورة، وما أضٌع البرهان عند المملد" أن ٌتبعوا
  

                                                                                                                                                                               

 .2ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 ": صحٌحه"  من موضعٌن فً البخاري أخرجه(ٙ)

 (.ٖٙ٘ٗ/ 5٘ٗ/ ٙ إسرائٌل، بنً عن لكر ما باب األنبٌاء، أحادٌث كتاب) فً: األول
 سنن لتتبعن»: - وسلم علٌه هللا صلى - النبً لول باب والسنة، بالكتاب االعتصام كتاب) فً: األخر والموضع
/ ٕٗ٘ٓ/ ٗ والنصارى، الٌهود سنن اتباع باب العلم، كتاب) فً ومسلم ،(2ٖٕٓ/ ٖٓٓ/ ٖٔ ،«لبلكم كان من

 .عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبً حدٌث من ،(5ٕٙٙ
 .(2ٖٔ5) برلم الثانً الموضع فً البخاري فؤخرجها هرٌرة، أبً رواٌة وأما
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘/1تفسٌر المنار: (2)
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 المرآن
({ ٘ٓٔ َوْزنًا )}أُولَئَِن الَِّذٌَن َكفَُروا بِآٌَاِت َربِِّهْم َوِلمَائِِه فََحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فاََل نُِمٌُم لَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمةِ 

 [٘ٓٔ]الكهؾ : 
 التفسٌر:
األخسرون أعماال هم اللٌن جحدوا بآٌات ربهم وكلَّبوا بها، وأنكروا لماءه ٌوم المٌامة،  أولئن

 فبطلت أعمالهم  بسبب كفرهم، فبل نمٌم لهم ٌوم المٌامة لدًرا.
[، أي:" أولئن ٘ٓٔلوله تعالى:}أُولَئَِن الَِّلٌَن َكفَُروا بِآٌَاِت َربِِّهْم َوِلمَائِِه{ ]الكهؾ :  

 .(ٔ)ال هم اللٌن جحدوا بآٌات ربهم وكلَّبوا بها، وأنكروا لماءه ٌوم المٌامة"األخسرون أعما
 .(ٕ)أي: بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص والمرآن ولمائه، أي: البعث بعد الموت" لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
أي: جحدوا اآلٌات المرآنٌة واآلٌات العٌانٌة، الدالة على وجوب اإلٌمان  لال السعدي:" 

 .(ٖ)به، ومبلئكته، ورسله، وكتبه، والٌوم اآلخر"
 .(ٗ)[، أي:" فبطلت أعمالهم بسبب كفرهم"٘ٓٔلوله تعالى:}فََحبَِطْت أَْعَمالُُهْم{ ]الكهؾ :  
 .(ٗ)كفرهم"
 .(٘)أي: بطلت حسناتهم" لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
[، أي:" فبل نمٌم لهم ٌوم ٘ٓٔله تعالى:}فَبَل نُِمٌُم لَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوْزنًا{ ]الكهؾ : لو 

 .(ٙ)المٌامة لدًرا"
 .(2)فبل ٌكون لهم عندنا وزن وممدار" لال النسفً:أي:" 
 .(1)من خٌر لدر مثمال جناح بعوضة" لال مماتل:" 
الهم مثمال لرة، وٌمال: ال نمٌم ألعمالهم أي: ال توزن أعم لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(5)مٌزانا"

ٌمول تعالى لكره: فبل نجعل لهم ثمبل. وإنما عنى بللن: أنهم ال تثمل بهم  لال الطبري:" 
موازٌنهم، ألن الموازٌن إنما تثمل باألعمال الصالحة، ولٌس لهإالء شًء من األعمال الصالحة، 

 .(ٓٔ)فتثمل به موازٌنهم"
ألن الوزن فائدته، ممابلة الحسنات بالسٌئات، والنظر فً الراجح منها  :"لال السعدي 

}َوَمْن ٌَْعَمْل ِمَن  والمرجوح، وهإالء ال حسنات لهم لعدم شرطها، وهو اإلٌمان، كما لال تعالى :
اِلَحاِت َوهَُو ُمْإِمٌن فَبَل ٌََخاُؾ ظُْلًما َواَل َهْضًما{ ]طه :  وتحصى، [، لكن تعد أعمالهم ٕٔٔالصَّ

 .(ٔٔ)وٌمررون بها، وٌخزون بها على رءوس األشهاد، ثم ٌعلبون علٌها"
 :(ٕٔ)[، وجوه٘ٓٔلوله تعالى:}فَبَل نُِمٌُم لَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوْزنًا{ ]الكهؾ : وفً  

 أحدها : لهوانهم على هللا تعالى بمعاصٌهم التً ارتكبوها ٌصٌرون محمورٌن ال وزن لهم .
 لخفتهم بالجهل وطٌشهم بالسفه صاروا كمن ال وزن لهم .  الثانً : أنهم

 الثالث : أن حسناتهم تُحبَط بالكفر فتبمى سٌئاتهم . فٌكون الوزن علٌهم ال لهم .
 الرابع : أن المعاصً تلهب بوزنهم حتى ال ٌوازنوا من خفتهم شٌئاً . 

                                                             

 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗٙ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .12ٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗٙ/ٕبحر العلوم: (٘)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٖ/ٕتفسٌر النسفً: (2)
 .ٗٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٗٙ/ٕبحر العلوم: (5)
 .5ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .12ٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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الشروب الطوٌل، فٌوزن فبل ٌزن  عن أبً هرٌرة، لال: لال رسول ملسو هيلع هللا ىلص " ٌإتى باألكول
 .(ٔ)جناح بعوضة" ثم لرأ :}فبل نمٌم لهم ٌوم المٌامة وزنا{"

لال عبٌد بن عمٌر: "ٌإتى بالرجل العظٌم الطوٌل األكول الشروب، فبل ٌزن جناح  
 .(ٕ)بعوضة"
لال كعب: "ٌإتى ٌوم المٌامة برجل عظٌم طوٌل، فبل ٌزن عند هللا جناح بعوضة،  

 .(ٖ)"{ نمٌم لهم ٌوم المٌامة وزناالرءوا :}فبل
الربا سبعون بابا أهونهن مثل نكاح الرجل أمه.  :"-رضً هللا عنه-لال عثمان بن العفان 

لال: وأربى الربى عرض أخٌن المسلم تشتمه. لال: وٌإتى ٌوم المٌامة بالعظٌم الطوٌل األكول 
الشروب اللي ٌشرب الظرؾ فً المجلس فٌوزن فبل ٌعدل جناح بعوضة، خاب للن وخسر، ثم 

 .(ٗ)تبل هله اآلٌة: فبل نمٌم لهم ٌوم المٌامة وزنا"
  

                                                             

 .5ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٓ/ٙأخرجه الثعلبً فً التفسٌر: (ٗ)
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 المرآن
 [ٙٓٔ({ ]الكهؾ : ٙٓٔ}ذَِلَن َجَزاُإهُْم َجَهنَُّم بَِما َكفَُروا َواتََّخذُوا آٌَاتًِ َوُرسُِلً ُهُزًوا )

 التفسٌر:
للن الجزاء المعد لهم لحبوط أعمالهم هو نار جهنم  بسبب كفرهم باهلل واتخالهم آٌاته وحجج 

 رسله استهزاًء وسخرٌة.
[، أي:" للن الجزاء المعد ُٙٓٔإهُْم َجَهنَُّم بَِما َكفَُروا{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}لَِلَن َجَزا 

 .(ٔ)لهم لحبوط أعمالهم هو نار جهنم  بسبب كفرهم باهلل"
 .(ٕ)ٌمول تعالى لكره: أولئن ثوابهم جهنم بكفرهم باهلل" لال الطبري:" 
 .(ٖ)أي: هكلا عموبتهم. جهنم بما كفروا" لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
أي:حبوط أعمالهم، وأنه ال ٌمام لهم ٌوم المٌامة، }وزنا{ لحمارتهم  لال السعدي:" 

 .(ٗ)وخستهم، بكفرهم بآٌات هللا"
[، أي:"وبسبب اتخالهم آٌاته ٙٓٔلوله تعالى:}َواتََّخلُوا آٌَاتًِ َوُرسُِلً هُُزًوا{ ]الكهؾ :  

 .(٘)وحجج رسله استهزاًء وسخرٌة"
 .(ٙ)ات كتابه، وحجج رسله سخرٌا، واستهزائهم برسله"وباتخالهم آٌ لال الطبري:" 
 .(2)أي: المرآن ودمحما ملسو هيلع هللا ىلص استهزاء" لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(1)ٌعنً: سخرٌة" "هُُزًوا{ لال الثعلبً:} 
واتخالهم آٌاته ورسله، هزوا ٌستهزئون بها، وٌسخرون منها، مع أن  لال السعدي:" 

ت هللا ورسله، اإلٌمان التام بها، والتعظٌم لها، والمٌام بها أتم المٌام، وهإالء الواجب فً آٌا
 .(5)عكسوا المضٌة، فانعكس أمرهم، وتعسوا، وانتكسوا فً العلاب"

 [:ٙٓٔ-ٖٓٔفوائد اآلٌات:]

تمرٌر شرن من ٌتخل المبلئكة أو األنبٌاء أو أحدا من الخلك آلهة ٌعبدوهم تحت شعار   -ٔ
 التمرب إلى هللا تعالى.

تمرٌر هبلن أصحاب األهواء اللٌن ٌعبدون هللا تعالى بؽٌر ما شرع وٌتوسلون إلٌه بؽٌر  -ٕ
ما جعله وسٌلة لرضاه وجنته. كالخوارج والرهبان من النصارى والمبتدعة الروافض 

 واإلسماعٌلٌة، والنصٌرٌة والدروز 
 وزن عند هللا ال لٌمة وال ثمل وال وزن لعمل ال ٌوافك رضا هللا تعالى ولبوله له، كما ال -ٖ

 تعالى لصاحبه، وإن مات خوفا من هللا أو شولا إلٌه.
 

 المرآن
اِلَحاِت َكانَْت لَُهْم َجنَّاُت اْلفِْرَدْوِس نُُزاًل )  [2ٓٔ({ ]الكهؾ : 2ٓٔ}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 التفسٌر:
ى منازل الجنة وأوسطها، وهً إن اللٌن آمنوا بً، وصدَّلوا رسلً، وعملوا الصالحات، لهم أعل

 أفضلها منزالً.

                                                             

 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٙ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .12ٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٙ/ٕبحر العلوم: (2)
 .ٕٔٓ/ٙالكشؾ والبٌان: (1)
 .12ٗتفسٌر السعدي: (5)
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اِلَحاِت{ ]الكهؾ :   [، أي:" إن اللٌن آمنوا 2ٓٔلوله تعالى:}إِنَّ الَِّلٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 .(ٔ)بً، وصدَّلوا رسلً، وعملوا الصالحات"

 وما ٌمول تعالى لكره: إن اللٌن صدلوا باهلل ورسوله، وألروا بتوحٌد هللا لال الطبري:" 
 .(ٕ)أنزل من كتبه وعملوا بطاعته"

[، أي:" لهم أعلى منازل 2ٓٔلوله تعالى:}َكانَْت لَُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُُزاًل{ ]الكهؾ :  
 .(ٖ)الجنة وأوسطها، وهً أفضلها منزالً"

ٌمول: منازل ومساكن، « نزال»، "(ٗ)كانت لهم بساتٌن الفردوس"لال الطبري:أي: "  
معظم الجنة، كما «: الفردوس»من النزول، وهو من نزول بعض الناس على بعض، ووالمنزل: 
 :(٘)لال أمٌة

 .(ٙ)كانَْت َمناِزلُُهْم إْل لاَن ظاِهَرةً ... فٌِها الفَرادٌُس والفُوماُن والبََصُل"
خلك هللا جنة الفردوس بٌده، فهو ٌفتحها فً كل ٌوم خمٌس، فٌمول: ازدادي لال شمر:" 
 .(2)ائً، ازدادي حسنا ألولٌائً"طٌبا ألولٌ
سلوا هللا الفردوس فننها سرة الجنة، وأن أهل »عن أبً أمامة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  

 .(1)«الفردوس ٌسمعون أطٌط العرش
الفردوس ممصورة الرحمن، فٌها »عن أبً موسى األشعري لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
 .(5)«نهار واألثمارخٌار األ
 ، ألوال:«اْلِفْرَدْوِس »وفً تفسٌر: 
 . (ٓٔ)، لاله لتادةأفضل الجنة وأوسطها «:الفردوس»أحدها : أن 
 .(ٔٔ)الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها" لال لتادة:" 

 .(ٕٔ)وعن أبً أمامة الباهلً، لال: " الفردوس: هً سرة الجنة "

. رواه سمرة بن جندب الجنة العلٌا التً هً أوسطها وأحسنهاربوة «: الفردوس»أن الثانً : 
 .(ٖٔ)مرفوعا

عن عبادة بن الصامت، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: " الجنة مئة درجة، ما بٌن كل درجتٌن 
مسٌرة عام والفردوس أعبلها درجة، ومنها األنهار األربعة، والفردوس من فولها، فنلا سؤلتم هللا 

 .(ٔ)دوس"فاسؤلوه الفر

                                                             

 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 لان إل جنة لهم كانت: " الفوم جمع فً أمٌة ولال: لال( . فوم: اللسان) الثمفً الصلت أبً بن ألمٌة البٌت(٘)

 الحنطة الفوم: الزجاج: ولال. البصل: الفرارٌس اإلصبع أبو لال. الفرارٌس وٌروى: لال. البٌت". . .  ظاهرة
 من: لال الفوم، اسم ٌلحمها تختبز التً الحبوب وسائر الحنطة الفوم أن اللؽة أهل بٌن اختبلؾ ال الحبوب، وٌمال
 وهو الفوم فمعناه بالثاء، مسعود ابن لرأها فنن: منصور أبو ولال. ٌعرؾ ال هلا فنن الثوم، هاهنا الفوم: لال

 الوادي: الفردوس: سٌده ابن ولال. عربً هو: الفراء لال. البستان: الفردوس( فردس: اللسان) وفً. الحنطة
: والفردوس. السٌرافً عن الروضة: والفردوس. البستان: الروم بلسان وهو البستان العرب، عند الخصٌب
 كل أهل عند هو وكللن البساتٌن، فً ٌكون ما ٌجمع اللي البستان أنه: وحمٌمته: الزجاج لال. األعناب خضرة
 .البستان وهو عرب، رومً أصله: والفردوس. الجنة فً حدٌمة: والفردوس. لؽة
 .ٖٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٖٖٕ/2(:صٖٗٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٖٖٕ/2(:ص2ٖٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٓٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٔ٘ٗتفسٌر مجاهد: (ٕٔ)
 .5ٖٖٕ/2(:صٖٙٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)



ٔٗٓ 
 

عن أبً هرٌرة، أو أبً سعٌد الخدري، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "إلا سؤلتم هللا فاسؤلوه 
الفردوس، فننها أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفولها عرش الرحمن تبارن وتعالى، ومنه تفجر 

 .(ٕ)أنهار الجنة"
ل " إن فً الجنة مئة درجة، ما بٌن كل درجتٌن عن معال بن جبل، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لا

كما بٌن السماء واألرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وفولها عرش الرحمن، ومنها تفجر 
 .(ٖ)أنهار الجنه، فنلا سؤلتم هللا فسلوه الفردوس"

لٌس فً الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، وفٌها اآلمرون بالمعروؾ،  ولال كعب:" 
 .(ٗ)عن المنكر" والناهون

 .(٘)الثالث : أنه البستان بالرومٌة ، لاله مجاهد
 .(ٙ)، لاله الزجاجٌجمع كل ما ٌكون فً البساتٌنالرابع : أنه البستان اللي 

 .(2)الخامس : أنه البستان اللي فٌه األعناب ، لاله كعب
 على أربعة ألوال:،«الفردوس»واختلؾ فً لفظ

 .(1)العرب فً شعرها ، لاله ثعلبأحدها : أنه عربً ولد لكرته 
 .(5)لاله مجاهد «.البستان»الثانً : أنه بالرومٌة ، ومعناه

 .(ٓٔ)، لاله السدي«فرداساً »بالنبطٌة، وأصله « الكرم»الثالث : انه 
 .(ٔٔ)الرابع : بالسرٌانٌة ، لاله أبو صالح

 
 المرآن

 [2ٓٔ]الكهؾ : ({ 2ٓٔ}َخاِلِدٌَن فٌَِها اَل ٌَْبؽُوَن َعْنَها ِحَواًل )
 التفسٌر:

ال  لرؼبتهم فٌها وحبهم لها.  خالدٌن فٌها أبًدا، ال ٌرٌدون عنها تحوُّ
 .(ٕٔ)[، أي:" ماكثٌن فٌها أبداً"1ٓٔلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها{ ]الكهؾ :  
 .(ٖٔ)ٌمول: البثٌن فٌها أبدا" لال الطبري:" 
ال  1ٓٔؾ : لوله تعالى:}اَل ٌَْبؽُوَن َعْنَها ِحَواًل{ ]الكه  [، أي:" ال ٌرٌدون عنها تحوُّ

 .(ٗٔ)لرؼبتهم فٌها وحبهم لها"
 .(٘ٔ)ٌمول: ال ٌرٌدون عنها تحوال" لال الطبري:" 
 [، وجوه:1ٓٔلوله تعالى:}اَل ٌَْبؽُوَن َعْنَها ِحَواًل{ ]الكهؾ : وفً  

 .(ٙٔ)أحدها : بدالً ، لاله الضحان

                                                                                                                                                                               

 .ٖٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖ٘ٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .5ٖٕٗ/2(:ص1ٖٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٖٕٗ/2(:ص5ٖٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٖٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
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 .(ٗ)، وابن لتٌبة(ٖ)، وأبو عبٌدة(ٕ)والفراء، (ٔ)الثانً : تحوالً إلى ؼٌرها، لاله مماتل
 .(٘)ال ٌرٌدون وال ٌحبّون عنها تحوٌبل" لال أبو عبٌدة:أي:" 

 .(ٙ)الثالث : متحوال. لاله مجاهد
 .(2)الرابع: حٌلة ، أي: ال ٌحتالون منزالً ؼٌرها. حكاه الماوردي

ما أدخلنً روي مخلد بن الحسٌن عن بعض أصحاب أنس، لال: "ٌمول أولهم دخوال إن
هللا أولهم، ألنه لٌس أحد افضل منً، وٌمول آخرهم دخوال إنما أخرنً هللا، ألنه لٌس أحد أعطاه 

 .(1)هللا مثل اللي أعطانً"
 

 المرآن
ِجئْنَا بِِمثِْلِه َمَدًدا }لُْل لَْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربًِّ لَنَِفَد اْلبَْحُر لَْبَل أَْن تَْنفََد َكِلَماُت َربًِّ َولَْو 

 [2ٓٔ({ ]الكهؾ : 2ٓٔ)
 التفسٌر:
: لو كان ماء البحر حبًرا لؤللبلم التً ٌكتب بها كبلم هللا من علمه وحكمه، وما -أٌها الرسول-لل 

أوحاه إلى مبلئكته ورسله، لنِفد ماء البحر لبل أن تنفد كلمات هللا، ولو جئنا بمثل البحر بحاًرا 
 أخرى مدًدا له.
 سبب النزول:

لال ابن عباس: "لالت الٌهود لما لال لهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص: وما أوتٌتم من العلم إال للٌبل: كٌؾ 
ولد أوتٌنا التوراة، ومن أوتً التوراة فمد أوتً خٌرا كثٌرا؟ فنزلت: }لُْل لَْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا 

ِلَكِلَماِت َربًِّ{ ... اآلٌة"
(5) . 

أٌها -[، أي:" لل 5ٓٔعالى:}لُْل َلْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربًِّ{ ]الكهؾ : لوله ت 

: لو كان ماء البحر حبًرا لؤللبلم التً ٌكتب بها كبلم هللا من علمه وحكمه، وما أوحاه -الرسول
 .(ٓٔ)إلى مبلئكته ورسله"

: }لل{ ٌا دمحم: }لو كان البحر مدادا{ للملم اللي ٌمول عز لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)ٌكتب به"
 .(ٕٔ)«ٌعنً: للملم»{،لال:"}لل لو كان البحر مدادا عن مجاهد: لوله: 
 [، ثبلثة وجوه:5ٓٔلوله تعالى:}لُْل َلْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربًِّ{ ]الكهؾ : وفً  

أطاعه ، ووعٌد بالعماب لمن عصاه ، ومثله: }لَنَِفَد اْلبَْحُر لَْبَل أَن أحدها : أنه وعد بالثواب لمن 
 .(ٔ)تَنفََد َكِلَماُت َربًِّ{. حكاه الماوردي عن  ابن بحر

                                                             

 .ٗٓٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٔٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .ٙٔٗ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٖ)
 .2ٕٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٙٔٗ/ٔمجاز المرآن: (٘)
 .5ٖٕٗ/2(:صٖٓٔٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 لباب) والحاكم( ٖٓٗٔ: ح - ٖٗٓ/٘) والترملي( ٕٖٖ: ح - 5ٙٔ/1ٔ: الربانً الفتح) أحمد اإلمام أخرجه(5)
 .به عنهما هللا رضً عباس ابن عن( ٘ٗٗ/ٖٔ: الباري فتح) حاتم أبً وابن( ٗٗٔ: النمول لباب)
 ( . ٔٓٗ/1: الباري فتح) مسلم رجال رجاله: حجر ابن الحافظ لال

 . واللفظ له.2ٖٓأسباب النزول:ولكره الواحدي فً 
 .[1٘: اإلسراء: ]الروح عن السإال فً السابك عباس ابن لحدٌث تكملة الحدٌث هلا: تنبٌه 
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٗتفسٌر مجاهد: (ٕٔ)



ٕٔٗ 
 

، وإن كانت عنده -سبحانه وتعالى–الثالث : أنه تبعٌد على خلمه أن ٌُحصواْ أفعاله ومعلوماته 
 .(ٖ)ٌى بن سبلم، وٌح(ٕ)ثابتة محصٌة. وهلا معنى لول ومماتل

 .(ٗ)عز وجل" -ٌخبر الناس أنه ال ٌدرن أحد علم هللا لال مماتل:" 
}لُل لَّْو َكاَن البحر ِمَداداً لَِّكِلَماِت َربًِّ{ ٌعنً لعلم ربًِّ وعجائبه،  لال ٌحٌى بن سبلم:" 

}لَنَِفَد البحر لَْبَل أَن تَنفََد َكِلَماُت َرّبًِ{ ٌعنً علم ربًِّ. وعجائبه"
(٘). 

إن من علمه كتابه، لو أن عبدا أعطً لكل حرؾ من المرآن ألؾ  لال سهل بن عبدهللا:" 
فهم لما بلػ نهاٌته علم هللا فٌه، ألنه كبلمه المدٌم، وكبلمه صفته، وال نهاٌة لصفاته، كما ال نهاٌة 

 .(ٙ)له، وإنما ٌفهم على لدر ما ٌفتح هللا على للوب أولٌائه من فهم كبلمه"
عمرو بن مالن ، لال: "سمعت أبا الجوزاء ، ٌمول فً لوله تعالى: }لل لو كان  عن  

لو كان كل شجرة فً األرض ألبلما ، »[ ، لال: 5ٓٔالبحر مدادا لكلمات ربً{ ]الكهؾ: 
والبحر ٌمده من بعده سبعة أبحر لو كان مدادا لنفد الماء ، وتكسرت األلبلم لبل أن تنفد كلمات 

 .(2)«ربً
[، أي:" لنِفد ماء البحر 5ٓٔالى:}لََنِفَد اْلبَْحُر لَْبَل أَْن تَْنفََد َكِلَماُت َرّبًِ{ ]الكهؾ : لوله تع 

 .(1)لبل أن تنفد كلمات هللا"
ٌمول: ولو مددنا البحر بمثل ما فٌه من الماء مددا، من لول المائل: جئتن  لال الطبري:" 

 .(5)مددا لن، وللن من معنى الزٌادة"
 .(ٓٔ)ٌنفد ماء البحر لبل إن ٌنفد كبلم هللا وحكمته" "لال لتادة: 
[، أي:" ولو جئنا بمثل البحر بحاًرا 5ٓٔلوله تعالى:}َولَْو ِجئْنَا بِِمثِْلِه َمَدًدا{ ]الكهؾ :  

 .(ٔٔ)أخرى مدًدا له"
  

                                                                                                                                                                               

 .5ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .٘ٓٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٖٓ:معانٌه وتصرفت أسمائه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر التصارٌؾانظر:  (ٖ)

 .٘ٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٖٓ:معانٌه وتصرفت أسمائه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر التصارٌؾ(٘)

 .51تفسٌر التستري: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٕ(:ص2ٕ2ٔأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (2)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٖٕٗ/2(:صٕٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)



ٖٔٗ 
 

 المرآن
ًَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلَهٌ  َواِحٌد فََمْن َكاَن ٌَْرُجو ِلمَاَء َربِِّه فَْلٌَْعَمْل َعَماًل }لُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُكُْم ٌُوَحى إِلَ

 [ٓٔٔ({ ]الكهؾ : َٓٔٔصاِلًحا َواَل ٌُْشِرْن بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحًدا )
 التفسٌر:
ًَّ من ربً أنما إلهكم إله واحد،  -أٌها الرسول-لل  لهإالء المشركٌن: إنما أنا بشر مثلكم ٌوحى إل

اب ربه وٌرجو ثوابه ٌوم لمائه، فلٌعمل عمبل صالًحا لربه موافمًا لشرعه، وال فَمن كان ٌخاؾ عل
 ٌشرن فً العبادة معه أحًدا ؼٌره.
 فً سبب نزول ألوال:

، لال: "لال رجل: ٌا رسول هللا، إنً -رضً هللا عنهما-أحدها: روي طاوس، عن ابن عباس 
ٌرد علٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شٌئا حتى نزلت: ألؾ المولؾ أرٌد وجه هللا، وأرٌد أن ٌرى موطنً، فلم 

}فََمْن َكاَن ٌَْرُجو ِلمَاَء َربِِّه، فَْلٌَْعَمْل َعَمبًل َصاِلًحا، َواَل ٌُْشِرْن بِِعبَاَدةِ َربِِّه أََحًدا{"
 .]صحٌح[(ٔ)

أصل الرحم وال أصنع للن فمال: إنً أتصدق و -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال مجاهد: "جاء رجل إلى النبً الثانً: 
إال هلل سبحانه وتعالى فٌلكر للن منً وأحمد علٌه، فٌسرنً للن، وأعجب به، فسكت رسول هللا 

ولم ٌمل شٌئا فؤنزل هللا تعالى: }فََمْن َكاَن ٌَْرُجو ِلمَاَء َربِِّه، فَْلٌَْعَمْل َعَمبًل َصاِلًحا، َواَل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -
ةِ َربِِّه أََحًدا{"ٌُْشِرْن بِِعَبادَ 

 ]مرسل[.(ٕ)
كان من المسلمٌن من ٌماتل وهو ٌحب إن ٌرى مكانه فؤنزل هللا فمن كان  الثالث: ولال مجاهد:"
 .(ٖ)ٌرجوا لماء ربه اآلٌة"

ورٌو عن كثٌر بن زٌاد لال: "للت للحسن لول هللا: }فََمْن َكاَن ٌَْرُجو ِلَماَء َربِِّه، فَْلٌَْعَمْل  
َصاِلًحا، َواَل ٌُْشِرْن بِِعبَاَدةِ َربِِّه أََحًدا{، لال: فً المإمن نزلت. للت: أشرن باهلل؟ لال: ال، َعَمبًل 

 .(ٗ)ولكن أشرن بللن العمل عمبل ٌرٌد هللا به والناس، فللن ٌرد علٌه"

"كان جندب بن زهٌر إلا صلى أو صام أو تصدق فلكر بخٌر ارتاح له، الرابع: لال ابن عباس: 
 .]ضعٌؾ[(٘) فً للن لمالة الناس، فبل ٌرٌد به هللا، فنزلت اآلٌة"فزاد 

الخامس: أخرج ابن أبً حاتم عن ابن عباس، لوله: "}فََمْن َكاَن ٌَْرُجو ِلمَاَء َربِِّه{، لال: اآلٌة 
 .(ٙ)نزلت فً المشركٌن اللٌن عبدوا مع هللا إلها ؼٌره، ولٌست هله فً المإمنٌن"

ًَّ أَنََّما إِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد{ ]الكهؾ : لوله تعالى:}لُْل إِنَّ   [، َٓٔٔما أََنا بََشٌر ِمثْلُكُْم ٌُوَحى إِلَ
ًَّ من ربً أنما إلهكم إله  -أٌها الرسول-أي:" لل  لهإالء المشركٌن: إنما أنا بشر مثلكم ٌوحى إل
 .(ٔ)واحد"

                                                             

هلا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم  . ولال:"ٕٕٔ/ٕ(:ص2ٕٕ٘أخرجه الحاكم فً المستدرن) (ٔ)
 « ٌخرجاه
 ".على شرط البخاري ومسلم" – 2ٕٕ٘من تلخٌص اللهبً[  -]التعلٌك 
، 2ٖٗ/ٕ(:ص2ٕ1ٔوعبدالرزاق) ، 5ٖٕٗ/2(:صٖٖٔٓٔ، وابن أبً حاتم )ٖٙٔ/1ٔ جرٌر ابن وأخرجه
 والحاكم والطبرانً حاتم أبً وابن اإلخبلص فً الدنٌا أبً وابن الرزاق لعبد( ٕ٘٘/ ٗ) الدر فً وعزاهبنحوه، 
 ( .5ٕٖ/ ٗ) طاوس عن
 .عباس ابن عن طاوس عن موصوال والبٌهمً وصححه الحاكم أخرجه: السٌوطً ولال
 .الزهد فً لهناد( ٕ٘٘/ ٗ) الدر فً عزاهو، 2ٖٓأسباب النزول للواحدي: (ٕ)
 .5ٖٕٗ/2(:صٖ٘ٔٓٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٕ٘/2(:ص1ٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 الصؽٌر السدي طرٌك من( 1ٖٔ/ٖ: المدٌر فتح) عساكر وابن" الصحابة" فً نعٌم وأبو مندة، ابن أخرجه(٘)
 .عنهما هللا رضً عباس ابن عن صالح أبً عن الكلبً عن
 .الحدٌث ٌضع ممنمترون  وهو الكلبً، وراوٌته ضعٌؾ، صالح أبو عباس، ابن عن ٌصح ال إسناد وهلا

الصؽٌر  لال الحافظ ابن حجر فً كتابه " أسباب النزول ": أبو صالح ضعٌؾ، والكلبً متهم بالكلب، والسدي
 ."كلاب
 ص التفسٌر كتب فً والموضوعات اإلسرائٌلٌات :انظر ".الكلب سلسلة": الحفاظ علٌه أطلك اإلسناد هلاو

ٔ٘ٙ. 
 .5ٖٖٗ/2(:صٖٖٔٓٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)



ٔٗٗ 
 

نما أنا بشر مثلكم من بنً ٌمول تعالى لكره: لل لهإالء المشركٌن ٌا دمحم: إ لال الطبري:" 
آدم ال علم لً إال ما علمنً هللا وإن هللا ٌوحً إلً أن معبودكم اللي ٌجب علٌكم أن تعبدوه وال 

 .(ٕ)تشركوا به شٌئا، معبود واحد ال ثانً له، وال شرٌن"
 .(ٖ)أي: لست ألدر على أن أكرهكم وال أن أجبركم على ما أدعوكم إلٌه" لال النحاس:" 
[، أي:" فَمن كان ٌخاؾ علاب ٓٔٔلى:}فََمْن َكاَن ٌَْرُجو ِلَماَء َربِِّه{ ]الكهؾ : لوله تعا 

 .(ٗ)ربه وٌرجو ثوابه ٌوم لمائه"
ٌمول: فمن ٌخاؾ ربه ٌوم لمائه، وٌرالبه على معاصٌه، وٌرجو ثوابه  لال الطبري:" 

 .(٘)على طاعته"
 .(ٙ)ثواب ربه"عن سعٌد بن جبٌر :"}فمن كان ٌرجوا لماء ربه{، لال:  
 [، وجهان:ٓٔٔلوله تعالى:}فََمْن َكاَن ٌَْرُجو ِلَماَء َربِِّه{ ]الكهؾ : وفً  

ِ َولَاًرا{ ]نوح :  [، أي: ٖٔأحدهما: معناه: فمن كان ٌخاؾ لماء ربه، ومثله: }َما لَكُْم اَل تَْرُجوَن َّلِلَّ
، ومنه لول (1)ن بعضهم، وحكاه الزجاج ع(2)ما لكم ال تخافون هلل عظمة. لاله ابن لتٌبة

 :(5)الهللً
 إلا لََسعَتْهُ النَّْحُل لَْم ٌَْرُج لَْسعََها ... وَحالَفََها فً بٌِت نُوٍب َعَواِملِ 

 أي: لم ٌخؾ لسعها.
 .(ٓٔ)الثانً: معناه: فمن كان ٌرجو الثواب وصبلح المنملب عند ربه، وهلا لول سعٌد بن جبٌر

 .(ٔٔ)ب ربه"لال الزجاج:" فنلا رجاه خاؾ أٌضا علا
[، أي:" فلٌعمل عمبل صالًحا لربه ٓٔٔلوله تعالى:}فَْلٌَْعَمْل َعَمبًل َصاِلًحا{ ]الكهؾ :  

 .(ٕٔ)موافمًا لشرعه"
 .(ٖٔ)ٌمول: فلٌخلص له العبادة، ولٌفرد له الربوبٌة" لال الطبري:" 

وهللا سبحانه لال سهل بن عبدهللا:" العمل الصالح: ما كان خالٌا عن الرٌاء ممٌدا بالسنة،  
 .(ٗٔ)وتعالى أعلم"
[، أي:" وال ٌشرن فً العبادة ٓٔٔلوله تعالى:}َواَل ٌُْشِرْن بِِعبَاَدةِ َربِِّه أََحًدا{ ]الكهؾ :  

 .(٘ٔ)معه أحًدا ؼٌره"
ٌمول: وال ٌجعل له شرٌكا فً عبادته إٌاه، وإنما ٌكون جاعبل له شرٌكا  لال الطبري:" 

 .(ٙٔ)اهره أنه هلل وهو مرٌد به ؼٌره"بعبادته إلا راءى بعمله اللي ظ
جعل اإلشران فً األلوهٌة والربوبٌة، واإلشران فً العبادة واحدا  كله  لال الماترٌدي:" 
 .(ٔ)شرن باهلل"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٓ/ٕإعراب المرآن: (ٖ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٔانظر: ؼرٌب المرآن: (2)
 .ٖٙٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (1)
 .2ٗٔ المرآن مشكل تؤوٌل فً تخرٌجه وانظر ٖٗٔ دٌوانه فً كما الهللً، لإٌب ألبً البٌت(5)
 .٘ٗٔ/1ٔانظر: الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .51تفسٌر التستري: (ٗٔ)
 .ٖٗٓالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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 [، وجهان:ٓٔٔلوله تعالى:}َواَل ٌُْشِرْن بِِعبَاَدةِ َربِِّه أََحًدا{ ]الكهؾ : وفً  
، وهلا وال ٌشرن باهلل جل وعز أحدا فٌعبده معهه: ، ومعنا«الكفر»أحدهما : أن الشرن بعبادته 

 .(ٕ)معنى لول ابن عباس
نزلت فً المشركٌن اللٌن عبدوا مع هللا إلها ؼٌره، ولٌست هله فً  لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)المإمنٌن"

، (ٗ)الثانً : أنه الرٌاء، ومعناه :ٌخلص هلل العمل وال ٌرائً بعمله أحداً، لاله سعٌد بن جبٌر
 .(ٙ)، وسفٌان(٘)ومجاهد
من كان ٌخشى البعث فً اآلخرة فلٌعمل عمبل صالحا وال ٌشرن  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(2)بعبادة ربه أحدا من خلمه"
عن عبد الواحد بن زٌد لال: "للت للحسن: أخبرنً عن الرٌاء، أشرن هو؟ لال: نعم ٌا  

 .(1)؟"بنً، وما تمرأ: }فلٌعمل عمبل صالحا وال ٌشرن بعبادة ربه أحدا{
أخاؾ على أمتً الشرن والشهوة »عن شداد ابن أوس: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:  

الخفٌة. للت: أتشرن أمتن من بعدن؟ لال: نعم، أما إنهم ال ٌعبدون شمسا وال لمرا وال حجرا 
: ٌصبح أحدهم وال وثنا، ولكن ٌراءون الناس بؤعمالهم. للت: ٌا رسول هللا، فالشهوة الخفٌة؟ فمال

 .(5)«صائما فتعرض له شهوة من شهواته فٌترن صومه وٌوالع شهوته
، فمن عمل « أنا خٌر الشركاء"»عن أبً هرٌرة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌروٌه عن ربه لال:  

 .(ٓٔ)«"عمبل أشرن فٌه ؼٌري فؤنا بريء منه، وهو اللي أشرن
":وتبل }فلٌعمل عمبل صالحا وال ٌشرن عن سعٌد بن مسعود، أنبؤ ٌزٌد بن هارون  

[، فمال: أنبؤ ابن أبً لئب، عن بكٌر بن عبد هللا بن األشج، عن ٓٔٔبعبادة ربه أحدا{ ]الكهؾ: 
الولٌد بن مسلم، عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، أن رجبل لال: ٌا رسول هللا الرجل ٌجاهد فً 

فؤعظم الناس للن فعاد « ال أجر له»ملسو هيلع هللا ىلص:  سبٌل هللا وهو ٌبتؽً عرضا من الدنٌا فمال رسول هللا
 .(ٔٔ)«ال أجر له»الرجل فمال: 
سعٌد بن المسٌب، عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، لال: لال رسول هللا صلى عن  

إنه لد أوحً إلً أنه من كان ٌرجو لماء ربه فلٌعمل عمبل صالحا وال ٌشرن »هللا علٌه وسلم: 
 .(ٕٔ)«كان له نورا من أبٌن إلى مكة حشه المبلئكة بعبادة ربه أحدا

}فََمْن بن لٌس الكندي، "أنه سمع معاوٌة بن أبً سفٌان تبل هله اآلٌة:  روي عن عمرو 
، ولال: إنها آخر آٌة نزلت َكاَن ٌَْرُجو ِلَماَء َربِِّه فَْلٌَْعَمْل َعَمبًل َصاِلًحا َواَل ٌُْشِرْن بِِعبَاَدةِ َربِِّه أََحًدا{

 .(ٖٔ)من المرآن"
 [:ٓٔٔ-2ٓٔفوائد اآلٌات:]

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٙ/ٖتاوٌبلت أهل السنة: (ٔ)
 .5ٖٕ٘/2(:ص1ٖٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٖٗ/2(:صٖٖٔٓٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٕ٘/2(:صٖٙٔٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 انظر: المولٌن الثانً والثالث فً أسباب نزول اآلٌة. (٘)
 .ٖٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖٕ٘/2(:ص2ٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖٕ٘/2(:ص5ٖٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٖٕ٘/2(:صٕٖٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٖٕ٘/2(:صٕٖٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .هلا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه" . ولال:"ٖٓٗ/ٕ(:صٖٗٓٗأخرجه الحاكم فً المستدرن) (ٔٔ)
 صحٌح - ٖٗٓٗتلخٌص اللهبً[ من  -التعلٌك] 
 .هلا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه" . ولال:"ٕٓٗ/ٕ(:صٖٖٓٗأخرجه الحاكم فً المستدرن) (ٕٔ)

 ".أبو لرة فٌه جهالة ولم ٌضعؾ" – ٖٖٓٗ]تلخٌص اللهبً[ وفً إسناده أبو لرة،  جاء فً 
 .ٖٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)



ٔٗٙ 
 

 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء. -ٔ
 بٌان أفضل الجنان وهو الفردوس األعلى. -ٕ
 علم هللا ؼٌر متناهً ألن كلماته ؼٌر متناهٌة. -ٖ
 تمرٌر صفة الكبلم هلل تعالى، كما ٌلٌك بجبلله وكماله. -ٗ
 تمرٌر بشرٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص. -٘
 والتندٌد بالشرن.تمرٌر التوحٌد  -ٙ
ٌرٌد وجه  ٔتمرٌر أن الرٌاء شرن لما ورد أن اآلٌة نزلت فً بٌان حكم المرء ٌجاهد -2

 هللا وٌرؼب أن ٌرى مكانه بٌن الناس، ٌصلى وٌصوم وٌحب أن ٌثنى علٌه بللن.
 

 «آخر تفسٌر سورة )الكهؾ(، والحمد هلل وحده»
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 «مرٌم» تفسٌر سورة 
سورة:  فً ترتٌب المصحؾ، نزلت بعد« التاسعة عشر»هً السورة «: مرٌم»سورة 

 ألؾ ومائة واثتنان وتسعون( 5ٕٔٔ، وكلماتها: )تسع وتسعون( 55، وعدد آٌاتها: )(ٔ)«فاطر»
 .(ٕ)ثبلثة آالؾ وثمانمائة واثنان (1ٕٖٓ، وحروفها: )

ْحَمُن َمدًّا{ ٔٗإِْبَراِهٌَم{ ]مرٌم :  واآلٌات المختلؾ فٌها ستة: )ع ص(، }فًِ اْلِكتَابِ  [، }الرَّ
 .(ٖ)[2٘]مرٌم : 

كل « ألؾ»وما لبل  ،(ٗ)«صاد»، اآلٌة األولى على الدال «مدن»ومجموع فواصل آٌاتها 
 .(٘)«زٌد»حروؾ « األلؾ»كل آٌة آخرها على 

 :أسماء السورة 
 :مرٌم»اسمها التولٌفً: سورة  -أوال:» 

، وهو «مرٌم»المصاحؾ وكتب التفسٌر واكثر كتب السنة: سورةإن اسم هله السورة فً  
، فٌماا رواه أبو مرٌم الؽسانً، -ملسو هيلع هللا ىلص-االسم المشهور به، وروٌت هله التسمٌة عن رسول هللا 

واللٌلة أنزلت : »- ملسو هيلع هللا ىلص -فملت له إنى ولدت لى اللٌلة جارٌة، فمال النبى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أتٌت النبى  لال:"
 .(2)، فكان ٌكنى بؤبى مرٌم"(ٙ)«"على سورة مرٌم، فسمها مرٌم

 وفً كبلم السلؾ: -رضوان هللا علٌهم-كما جاءت تسمٌتها بللن فً كبلم بع الصحابة 
 .(1)لالت: "نزلت سورة مرٌم بمكة" -رضً هللا عنها-عن أم المإمنٌن عائشة 
 .(5)لال: نزلت سورة مرٌم بمكة": -رضً هللا عنهما-عن ابن الزبٌر 
 .(ٓٔ)عن مورق العجلً لال: صلٌت خلؾ ابن عمر الظهر فمرأ بسورة مرٌم" 

عن أبً هرٌرة لال: لدمت المدٌنة ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بخٌبر فوجدت رجبل من ؼفار ٌإم  
ٌل الناس فً صبلة الفجر فسمعته ٌمرأ فً الركعة األولى سورة مرٌم وفً الثانٌة و

 . (ٔٔ)للمطففٌن"
 :وجه التسمٌة 

على لصة حمل ، إل اشتملت (ٕٔ)، "الشتمالها على لصتها مفصلة"«مرٌم»سمٌت سورة 
السٌدة مرٌم، ووالدتها عٌسى علٌه السبلم، من ؼٌر أب، وأصداء للن الحمل، وما تبعه ورافك 

 .(ٖٔ)والدة عٌسى من أحداث عجٌبة، من أهمها كبلمه وهو طفل فً المهد

                                                             

 .ٖ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ ٔانظر: بصائر لوى التمٌٌز فى لطائؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٖ)
 .[ٔ:  ({ ]مرٌمٔ}كهٌعص )(ٗ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (٘)
، وأورده السٌوطً فً الدر (ٕٙٗ/ٗ٘أخرجه ابن عساكر )، و1ٖٗرلم ٕٖٖ/ٕٕ للطبرانً، الكبٌر المعجم(ٙ)

 ، وزاد نسبته إلى أبً نعٌم والدٌلمً.2ٙٗ/٘المنثور:
سلٌمان بن سلمة الخبائري  رواه الطبرانً، وفٌه ، ولال:"٘٘/1(:ص115ٕٔولكره البٌهمً فً مجمع الزوائد)

 ".وهو مترون
 .(ٕٙٗ/ٗ٘أخرجه ابن عساكر )(2)
 ، وعزاه إلى ابن مردوٌه.2ٙٗ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثرو: (1)
 ، وعزاه إلى النحاس وابن مردوٌه.2ٙٗ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثرو: (5)
 ، وعزاه إلى ابن ابً شٌبة.2ٙٗ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثرو: (ٓٔ)
 ، وعزاه إلى ابن سعد.22ٗ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثرو: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٔانظر: البصائر: (ٕٔ)
 .ٙٗ/ٙٔانظر:التفسٌر المنٌر: (ٖٔ)
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المهاٌمً:" ألن لصتها تشٌر إلى أن من اعتزل من اهله لعبادة هللا، وطلب بها إشراق لال 
نوره ٌرجى أن ٌكشؾ له صفات الحك وعن عالم الملكوت، وتظهر له الكرامات العجٌبة، وهلا 

 .(ٔ)من أعظم مماصد المرآن"
( مرات فً ٖ( مرة، منها )ٖٗفً المران الكرٌم)« مرٌم»ولد تكرر اسم 

، إل تكرر فٌها «المائدة»، هً سورة «مرٌم»، وأكثر سورة ورد فٌها اسم (ٕ)«ممرٌ»سورة
 .(ٖ)( مراتٓٔ)

ولد جاء لكر اسمها بصورة كاملة )مرٌم ابنة عمران( مرة واحدة فمط وللن فً اآلٌة 
فٌِِه ِمْن ُروِحَنا  }َوَمْرٌََم اْبَنَت ِعْمَراَن الَّتًِ أَْحَصَنْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَا االخٌرة من سورة التحرٌم:

لَْت بَِكِلَماِت َربَِّها َوكُتُبِِه َوَكاَنْت ِمَن اْلَمانِتٌَِن{ ]التحرٌم :   [.َٕٔوَصدَّ
 :كهٌعص»اسمها اإلجتهادي: سورة -ثانٌا:» 

كتبت هله التسمٌة فً مصحؾ نسخ فً المرن الثانً عشر الهجري فً شمال إفرٌمٌا، 
 .(ٗ)المؽربًوهو مخطوط على الورق بالخط الكوفً 

كما روٌت عنهم، وللن -رضوان هللا علٌهم-وهً تسمٌة اجتهادٌة من وضع الصحابة 
 كما ٌاتً:

فمال النجاشً: هل معن مما جآء به عن هللا من شئ؟ : "-رضً هللا عنها-لكرت ام سلمة 
لالت: فمال جعفر: نعم. فمال النجاشً: الرأه علً، فمرأ علٌه صدرا من سورة 
)كهٌعص( لالت: فبكى وألؾ هللا النجاشً، حتى أخضل لحٌته، وبكت األسالفة حتى 

ي جاء به أخضلوا مصاحفهم، حٌن سمعوا ما تبل علٌهم، ثم لال النجاشً: إن هلا والل
 ، الحدٌث.(٘)"موسى لٌخرج من مشكاة واحدة....

، لال:" أنزلت بمكة سورة -رضً هللا عنهما-وأخرج النحاس عن ابن عباس 

 .(ٙ)«"كهٌعص»
 .(ٔ)«"كهٌعص»عن مجاهد، لال:"سمعت عبدهللا بن عمر ٌمرأ فً الظهربـ 

                                                             

 .ٕ/ٕتفسٌر المهاٌمً: (ٔ)
 ( من السورة.ٙٗ، 2ٕ، ٙٔانظر اآلٌات: ) (ٕ)
 على النحو التالً:و ،سورة فمط (ٕٔ)( فً عدد ٖٗجاءت هله التكرارات )(ٖ)

 ( ٕالبمرة ) -1

   (2آل عمران ) -2

     (ٗالنساء ) -3

 (ٓٔالمائدة ) -4

  (ٔالتوبة) -5

    (ٖمرٌم ) -6

    (ٔالمإمنون ) -7

 )ٔاألحزاب ) -8

    (ٔالزخرؾ ) -9

  (ٔالحدٌد ) -11

  (ٕالصؾ )  -11

 .(ٔالتحرٌم )  -12
 المصحؾ من مخطوطات بٌت المرآن فً البحرٌن. (ٗ)
 ابن عن ٕٖٙ-2ٖ٘/ٔ هشام البن" السٌرة" فً وهو. 1ٕٙ-ٕٗٙ/ٖ(:ص2ٗٓٔأخرجه احمد فً المسند)(٘)

 .اإلسناد بهلا إسحاق،
 .به سعد، بن إبراهٌم طرٌك من مختصرا ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٔ" الحلٌة" فً نعٌم أبو وأخرجه
" النبوة دالئل" فً نعٌم وأبو بكٌر، بن ٌونس طرٌك من ٖٗٓ -ٖٔٓ/ٕ" النبوة دالئل" فً البٌهمً وأخرجه

 .به إسحاق، بن دمحم عن كبلهما حازم بن جرٌر طرٌك من( 5ٗٔ)
 .به إسحاق، ابن عن طرٌمٌن من( 25ٗٔ) الطبرانً منه لسما وأخرج
 .ٔٓ٘/ٕالناسخ والمنسوخ: (ٙ)
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األلوسً االسم  . وعّدها(ٕ)فً "كتاب التفسٌر" البخاري وكللن ولعت تسمٌتها فً "صحٌح
 . (٘)، والفٌروزآابادي(ٗ)ولكرها السخاوي (ٖ)الثانً للسورة،

فً كتابه "اإلتمان" فً عداد السور المسماة باسمٌن، ولعله لم  السٌوطً فً حٌن لم ٌعدها
 .ٌر الثانً اسماً لها

 :وجه التسمٌة  
 .(ٙ)[ٔ: ({ ]مرٌم ٔ}كهٌعص )   الفتتاحها بها، وللن فً لوله:«كهٌعص»وسمٌت سورة 

 :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 اختلؾ أهل التفسٌر فً مكان نزول السورة على ألوال:
، وبه لال ٌحٌى بن (5)، وعائشة(1)، وابن الزبٌر(2)أحدها: أنها مكٌة جمٌعها. لاله ابن عباس

، ومكً (ٗٔ)، والثعلبً(ٖٔ)، وابن أبً زمنٌن(ٕٔ)، وأبو اللٌث السمرلندي(ٔٔ)والماترٌدي، (ٓٔ)سبلم
، (5ٔ)، والبؽوي(1ٔ)، والسمعانً(2ٔ)، وعبدالماهر الجرجانً(ٙٔ)، والواحدي(٘ٔ)ابً طالببن 

 .(ٕٕ)، والسٌوطً(ٕٔ)، وابن كثٌر(ٕٓ)والرازي
صلى هللا  -مكٌة، وكان نزولها لبل أن ٌهاجر أصحاب النبً «: مرٌم»سوره  لال مكً:" 

إلى أرض الحبشة، ألنهم لرأوا صدرها على النجاشً بعد هجرتهم إلى أرض  -علٌه وسلم 
 .(ٖٕ)الحبشة"
روى دمحم بن إسحاق فً السٌرة من حدٌث أم سلمة ، وأحمد بن حنبل  لال ابن كثٌر:" 

جرة إلى أرض الحبشة من مكة : أن جعفر بن أبً طالب رضً هللا عن ابن مسعود فً لصة اله
 .(ٕٗ)عنه ، لرأ صدر هله السورة على النجاشً وأصحابه"

 .(ٕ٘)لال الفٌروزآبادي: "السورة مكٌة إجماعا" 
 .(ٔ)لال ابن الجوزي: "هً مكٌة بنجماعهم من ؼٌر خبلؾ علمناه" 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٙ٘/ٔ:«الظهر لدر كم المراءة فً»مصنؾ ابن أبً شٌبة، كتاب الصلوات، باب (ٔ)
 .1ٕٙ/٘انظر:  (ٕ)
 .ٙ٘/٘ٔروح المعانً: (ٖ)
 .2ٖ/ٔانظر: جمال المراء:  (ٗ)
 .ٖ٘ٓ/ٔانظر: البصائر: (٘)
 .ٖ٘ٓ/ٔانظر: البصائر: (ٙ)
 .ٔٓ٘/ٕانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (2)
 ، وعزاه إلى لنحاس وابن مردوٌه.2ٙٗ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثرو: (1)
 ، وعزاه إلى ابن مردوٌه.2ٙٗ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثرو: (5)
 .ٖٕٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .1ٕٔ/2انظر: تؤوٌبلت أهل السنة: (ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٕانظر: بحر العلوم: (ٕٔ)
 .12/ٖانظر: تفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٖٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (ٗٔ)
 .12ٗٗ/2هاٌة: انظر: الهداٌة إلى بلوغ الن (٘ٔ)
 .2ٗٔ/ٖانظر: التفسٌر الوسٌط: (ٙٔ)
 .2ٙٔٔ/ٖانظر: درج الدرر: (2ٔ)
 .2ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (1ٔ)
 .ٕ٘ٔ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (5ٔ)
 .٘ٓ٘/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٕٓ)
 .ٕٔٔ/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٙٗ/٘انظر: الدر المنثور: (ٕٕ)
 .12ٗٗ/2الهداٌة ؼلى بلوغ النهاٌة: (ٖٕ)
 .ٕٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٗ)

 (ٔٙٗ/ٔ( ومن حدٌث ابن مسعود )5ٕٓ/٘رواه اإلمام أحمد من حدٌث أم سلمة )والحدٌث 
 .ٖ٘ٓ/ٔالبصائر: (ٕ٘)
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 :( من السورة، وتمامها لوله تعالى1٘اآلٌة )، وهً آٌة سجدتها فننها مدنٌةالثانً: أنها مكٌة إال 
ْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ َومِ  ٌَِّة آَدَم َوِممَّ ٌِْهْم ِمَن النَّبٌٌَِِّن ِمْن لُّرِ ُ َعلَ ٌَِّة إِْبَراِهٌَم }أُولَئَِن الَِّلٌَن أَْنعََم َّللاَّ ْن لُّرِ

َنا إِلَا  ٌْ َنا َواْجتَبَ ٌْ ْن َهَد ًٌّا{ ]مرٌم : َوإِْسَرائٌَِل َوِممَّ ًدا َوبُِك وا سُجَّ ْحَمِن َخرُّ ٌِْهْم آٌَاُت الرَّ [. 1٘تُتَْلى َعلَ
 .(ٕ)وهلا لول مماتل

هله السورة مكٌة بنجماع إال السجدة منها، فمالت فرلة هً مكٌة ولالت  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٖ)فرلة هً مدنٌة"

 .(ٙ)، والمراؼً(٘)الزمخشري، فمدنٌتان. لاله (ٗ)(2ٔو  1٘الثالث: أنها مكٌة إال آٌتً: )
. حكاه ابن الجوزي عن هبة هللا  ، فمدنٌتان(2)(ٓٙو  5٘: )الرابع: أنها مكٌة ؼٌر آٌتً

 .(1)المفسر
 الكهؾ»مع سورة « مرٌم»مناسبة سورة:» 

اشتملت السورتان على لصص عجٌبة، فسورة الكهؾ اشتملت على لصة أصحاب الكهؾ،  
ببل أكل وال شرب، ولصة موسى مع الخضر، وما فٌها من وطول لبثهم هله المدة الطوٌلة، 
 المثٌرات، ولصة لي المرنٌن.

وسورة مرٌم فٌها أعجوبتان: لصة والدة ٌحٌى بن زكرٌا علٌه السبلم حال كبر الوالد وعمم  
 .(5)الوالدة أي بٌن شٌخ فان وعجوز عالر، ولصة والدة عٌسى علٌه السبلم من ؼٌر أب

  ومماصدهاأؼراض السورة 
فٌما الترفوه من المول الشنٌع فً  -أخزاهم هللا-نزلت هله السورة للرد على الٌهود 

 .آل عمران، ولداستهم فً الخٌر علٌهما السبلم، فكان فٌها بٌان نزاهة عٌسى وابنها مرٌم حك
 ولد اشتملت السورة على ثبلثة مماصد أسٌاسٌة، هً: 

 إثبات وحدانٌته سبحانه.  -أوال:

 تنـزٌه سبحانه عن الولد.  -:ثانٌا
 إثبات البعث ٌوم المٌامة.  -ثالثا:

 :المماصد التالٌة -إضافة إلى هله المماصد األساسٌة-ولد اشتملت السورة 
علٌه السبلم، التً بٌنت لدرته سبحانه  حٌث رزله الولد فً سّنٍ  زكرٌا عرض لصة -ٔ

به السن مبلؽاً كبٌراً. وفً هلا  لٌس من المعتاد أن ٌولد فٌها لئلنسان  وللن عندما ٌبلػ
 .علٌه الصبلة والسبلم عبلوة على ما تمدم كرامة لزكرٌا

علٌهما السبلم بؤن ٌؤخل ما علمه سبحانه من الكتاب}بموة{،أي: بجد  ٌحٌى خطاب النبً  -ٕ
وحرص واجتهاد، وهو فً الولت نفسه أمر لعموم المإمنٌن بؤن ٌؤخلوا أمور الدٌن 

ٌْنَاهُ اْلُحْكَم َصبًٌِّا{  تهاد، لال تعالى:والدنٌا بجد وحرص واج ةٍ َوآتَ ٌَى ُخِل اْلِكتَاَب ِبمُوَّ }ٌَا ٌَْح
 [.ٕٔ]مرٌم : 

علٌهما السبلم، فؤكدت لدرته سبحانه على الخلك من ؼٌر  وعٌسى مرٌم عرض لصة  -ٖ
علٌه السبلم من ؼٌر أب، وألدره على الكبلم، وهو ال ٌزال فً  عٌسى سبب، حٌث خلك

                                                                                                                                                                               

 .ٙٔٔ/ٖزاد المسٌر: (ٔ)
 .5ٔٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖ/ٗالمحرر الوجٌز: (ٖ)
ْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ َومِ وهما لوله تعالى:  (ٗ) ٌَِّة آَدَم َوِممَّ ٌِْهْم ِمَن النَّبٌٌَِِّن ِمْن لُّرِ ُ َعلَ ٌَِّة }أُولَئَِن الَِّلٌَن أَْنعََم َّللاَّ ْن لُّرِ

ٌَاُت الرَّ  ٌِْهْم آ َنا إِلَا تُتْلَى َعلَ ٌْ ٌْنَا َواْجتَبَ ْن َهَد ًدا َوبُِكًٌّا )إِْبَراِهٌَم َوإِْسَراِئٌَل َوِممَّ وا سُجَّ  ،[1٘({ ]مرٌم : 1ْ٘حَمِن َخرُّ
 .[2ٔ({ ]مرٌم : 2ٔ}َوإِْن ِمْنكُْم إاِلَّ َواِرُدَها َكاَن َعلَى َربَِّن َحتًْما َمْمِضًٌّا )

 .ٖ/ٖانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٕٖ/ٙٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٙ)
ًٌّا )}فََخلََؾ ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌؾ أَ وهما لوله تعالى:  (2) بَلةَ َواتََّبعُوا الشََّهَواِت فََسْوَؾ ٌَْلمَْوَن َؼ ( إاِلَّ َمْن 5َ٘ضاعُوا الصَّ

ٌْئًا )  .[ٓٙ - 5٘({ ]مرٌم : ٓٙتَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفؤُولَئَِن ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َواَل ٌُْظلَُموَن َش
 .ٙٔٔ/ٖزاد المسٌر: (1)
 .ٙٗ/ٙٔ، والتفسٌر المنٌر للزحٌلً:ٖ/٘ٔانظر: تفسٌر المراؼً: (5)
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علٌها السبلم بخارق العادة  وعفافها، وفً هلا كرامة لمرٌم مرٌم وأثبتت طهارةالمهد. 
علٌه  عٌسى فً حملها ولداسة ولدها. وجاء التعمٌب على هله المصة بالفصل فً لضٌة

 .السبلم التً كثر فٌها الجدل، واختلفت فٌها أحزاب الٌهود والنصارى
ولومه، واعتزاله لملة الشرن،  علٌه السبلم مع أبٌه إبراهٌم عرضت السورة لصة  -ٗ

 .والمّنِ علٌه باللرٌة الصالحة
التنوٌه بجمع من األنبٌاء والمرسلٌن ومن اهتدى بهدٌهم. وتوجٌه اللوم لبعض َخلَِفهم ،   -٘

اللٌن لم ٌكونوا على َسنَنهم فً الخٌر من أهل الكتاب والمشركٌن، وأتوا بفاحش من 
 .ركون منهم البعث، وأثبت النصارى ولداً هلل تعالىالمول  إل نسبوا هلل ولداً، وأنكر المش

بٌان ربوبٌته سبحانه لكل ما فً السماوات واألرض، واألمر بعبادته وحده سبحانه ببل  -ٙ
نَُهَما  شرٌن، مع األمر بالصبر على طاعته عز وجل، ٌْ }َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ

 [.٘ٙ({ ]مرٌم : ْ٘ٙل تَْعلَُم لَهُ َسِمًٌّا )فَاْعبُْدهُ َواْصَطِبْر ِلِعبَاَدتِِه هَ 
ْنَساُن أَإِلَا  حكاٌة إنكار المشركٌن البعث، وتبجحهم على المسلمٌن بممامهم،  -2 ٌَمُوُل اإْلِ }َو

ًٌّا )  [.ٙٙ({ ]مرٌم : َٙٙما ِمتُّ لََسْوَؾ أُْخَرُج َح
  .اع العلاباإلنلار مما حلَّ بالمكلبٌن من األمم من االستئصال وؼٌر للن من أنو  -1
ًٌّا  وصؾ الجنة وأهلها،  -5 ٌِْب إِنَّهُ َكاَن َوْعُدهُ َمؤْتِ ْحَمُن ِعبَاَدهُ ِباْلؽَ }َجنَّاِت َعْدٍن الَّتًِ َوَعَد الرَّ

 ٔٙ({ ]مرٌم : ٕٙ( اَل ٌَْسَمعُوَن فٌَِها لَْؽًوا إِالَّ َسبَلًما َولَُهْم ِرْزلُُهْم فٌَِها بُْكَرةً َوَعِشًٌّا )ٔٙ)
- ٕٙ.] 
}َواتََّخلُوا ِمْن  نلار المشركٌن أن أصنامهم التً اعتزوا بها سٌندمون على اتخالها،إ  -ٓٔ

ا ) ِ آِلَهًة ِلٌَكُونُوا لَُهْم ِعزًّ ا 1ُٔدوِن َّللاَّ ٌِْهْم ِضدًّ ( َكبلَّ َسٌَْكفُُروَن ِبِعبَاَدتِِهْم َوٌَُكونُوَن َعلَ
 [.1ٕ - 1ٔ({ ]مرٌم : 1ٕ)

ن ٌؽرس لهم فً للوب عباده الصالحٌن مودة، وهلا وعده سبحانه عباده المإمنٌن بؤ  -ٔٔ
ْحَمُن  أمر ال بد منه، وال محٌد عنه، اِلَحاِت َسٌَْجعَُل لَُهُم الرَّ }إِنَّ الَِّلٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 [.5ُٙودًّا{ ]مرٌم : 
إِلَى }ٌَْوَم نَْحشُُر اْلُمتَِّمٌَن  الجدل حول لضٌة البعث، واستعراض بعض مشاهد المٌامة، -ٕٔ

ْحَمِن َوْفًدا ) [، 1ٙ - 1٘({ ]مرٌم : 1ٙ( َونَسُوُق اْلُمْجِرِمٌَن إِلَى َجَهنََّم ِوْرًدا )1٘الرَّ
ْحَمُن َولًَدا  وعرض صورة من استنكار الكون كله لدعوى الشرن، }َولَالُوا اتََّخَل الرَّ

ئًا إِدًّا )11) ٌْ ٌَتَفَ 15( لَمَْد ِجئْتُْم َش طَّْرَن ِمْنهُ َوتَْنَشكُّ اأْلَْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل ( تََكاُد السََّماَواُت 
 [.5ٓ - 11({ ]مرٌم : 5َٓهدًّا )

التنوٌه بالمرآن، وأنه بشٌر ألولٌائه المتمٌن، ونلٌر ألعدائه المعاندٌن، كما هلكت لرون   -ٖٔ
َر بِِه اْلُمتَِّمٌَن  لبلهم  [.52َوتُْنِلَر بِِه لَْوًما لُدًّا{ ]مرٌم : }فَنِنََّما ٌَسَّْرنَاهُ بِِلَسانَِن ِلتُبَّشِ

تكررت فً هله السورة صفة )الرحمن( ست عشرة مرة، ولُكر اسم )الرحمة( أربع   -ٗٔ
مرات، فؤرشد هلا إلى أن من مماصدها تحمٌك وصؾ هللا تعالى بصفة )الرحمن(. والرد 

 .على المشركٌن اللٌن كابروا فً إنكار هلا الوصؾ
}َوَكْم أَْهلَْكنَا  ها بمشهد مإثر عمٌك من مصارع األمم السابمة،ختمت السورة مماصد  -٘ٔ

  .(ٔ) [51لَْبلَُهْم ِمْن لَْرٍن َهْل تُِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد أَْو تَْسَمُع لَُهْم ِرْكًزا{ ]مرٌم : 
 :فضائل السورة 

  ومما وردت من فضائل هله السورة:
بنً إسرائٌل والكهؾ، ومرٌم، وطه، : "لال: فً -رضً هللا عنه  -عن ابن مسعود  -

 .(ٕ)"واألنبٌاء: إنهن من العتاق األول، وهن من تبلدي
                                                             

 انظر: اسبلم وٌب. ]مولع الكترونً[. (ٔ)
 .(2ٓ1ٗصحٌح البخاري برلم )(ٕ)

 من ص تعلمه ما أول وأنها بمكة، أوال أنزلت التً السور أي: األول والعتاق المدٌم، وهو عتٌك، جمع: العتاق
 .المرآن
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رضً هللا عنها فً  أم سلمة من حدٌث أحمد جاء فً فضائل هله السورة ما رواه اإلمام -
النجاشً، وفٌه: "فمال له النجاشى: هل معن مما جاء به  لصة هجرتهم إلى الحبشة و

عن هللا من شًء؟ لالت: فمال له جعفر: نعم، فمال له النجاشً: فالرأه علً، فمرأ علٌه 
[، لالت: فبكى وهللا النجاشً حتى أخضل لحٌته، وبكت ٔصدرا من }كهٌعص{ ]مرٌم: 

م لال النجاشً: إن هلا وهللا أسالفته حتى أخضلوا مصاحفهم حٌن سمعوا ما تبل علٌهم، ث
 .(ٔ)واللي جاء به موسى لٌخرج من مشكاة واحدة "

[ 2ٔعن بكر بن عبد هللا المزنً لال: "نزلت هله اآلٌة: }وإن منكم إال واردها{ ]مرٌم:  -
لهب عبد هللا بن رواحة إلى بٌته فبكى، فجاءت امرأته فبكت، فجاءت الخادم فبكت، 

« ٌا أهبله، ما اللي أبكاكم؟»، فلما انمطعت عبرته، لال: وجاء أهل البٌت فجعلوا ٌبكون
إنه أنزلت على رسول هللا آٌة ٌنبئنً »لالوا: ال ندري، ولكن رأٌنان بكٌت فبكٌنا، لال: 

، فللن اللي (ٕ)فٌها ربً عز وجل أنً وارد النار، ولم ٌنبئنً أنً صادر عنها
 .(ٖ)«"أبكانً

نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل هلا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               

 والتلٌد والتبلد والتالد: المتمدم. والطرٌؾ والطارؾ: المستحدثٌعنً لوله )من تبلدي( أي مما حفظته لدًٌما، 
( لال: حدثنا ٌعموب، لال: حدثنا أبً. و"ابن خزٌمة" 1ٕٕٙ٘) 5ٕٓ/٘( و2ٗٓٔ) ٕٔٓ/ٔأخرجه أحمد (ٔ)

 لال: حدثنا دمحم بن عٌسى، حدثنا سلمة، ٌعنً ابن الفضل.، ٕٕٓٙ
 .َصَدر عن المكان: رجع وانصرؾ(ٕ)
 .ٗٓٔ/ٔ(:ص5ٖٓالزهد البن المبارن) (ٖ)
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 المرآن
 [ٔ({ ]مرٌم : ٔ}كهٌعص )

 التفسٌر:
 الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.}كهٌعص{ سبك 

لرأ حمزة: }كهٌعص{، بفتح الهاء، وكسر الٌاء ، ولرأ عاصم بكسرهما، ولرأ السحن  
 .(ٔ)بضمهما 
 [، ألوال:ٔوألهل التفسٌر فً لوله تعالى: }كهٌعص{ ]مرٌم :  

 .(ٕ)أحدها : أنه اسم من أسماء المرآن ، لاله لتادة
 .(ٗ)، وابن عباس(ٖ)-كرم هللا وجهه-اسم من أسماء هللا ، لاله علً الثانً : أنه 
ًّ ٌمول: "ٌا }كهٌعص{: اؼفر لً"  ًّ لالت: كان عل عن فاطمة ابنة عل

(٘). 
 .(ٙ)فننه لسم ألسم هللا به، وهو من أسماء هللا" لال ابن عباس:" 

 .(2)الثالث : أنه استفتاح السورة ، لاله زٌد بن أسلم
 .(1)اسم السورة ، لاله الحسنالرابع : أنه 

 «الهاء»عشرون، و «الكاؾ»، ألن «ال إله إال هللا»الخامس : أنه من حروؾ الُجمل تفسٌر:
ال إله »تسعون . كللن عدد حروؾ:  «الصاد»سبعون، و «العٌن»عشرة، و «الٌاء»خمسة، و
 .(5)، حكاه أبان بن تؽلب «إال هللا

 السادس : أنها حروؾ أسماء هللا. 
 .(ٓٔ)أبً العالٌة، لال: "}كهٌعص{، لٌس منها حرؾ إال وهو اسم"عن  

 وتعددت ألوال المفسرٌن فً للن كما ٌلً:

 فمد اختلفوا فٌها من أي اسم هً على ثبلثة ألوال: «الكاؾ»فؤما  - أ
، لاله ابن «كبٌر» من للن حرؾ من حروفه اسمه اللي هو« الكاؾ»أحدها : أن 

 .(ٕٔ)-رواٌةفً -، وسعٌد بن جبٌر(ٔٔ)عباس
، (ٖٔ). لاله سعٌد بن جبٌر«كاؾ»حرؾ من حروفه اسمه اللي هو الثانً : أنها 
 .(٘ٔ)، والكلبً(ٗٔ)والضحان
 .(ٙٔ)، سعٌد بن جبٌر«كرٌم»حرؾ من حروؾ اسمه اللي هو الثالث : أنها 

، (ٖ)، والضحان(ٕ)،  وسعٌد بن جبٌر(ٔ). لاله ابن عباس«هادٍ »فننها من   ،«الهاء»وأما  - ب
 .(ٗ)، والكلبً(ٖ)والضحان

                                                             

 .ٖ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٗٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔٗٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٔٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٔٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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 ففٌها أربعة ألوال : ،«الٌاء»وأما  - ت
 .(ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)، لاله ابن عباس«ٌمن»أحدها : أنها من 
 .(2)لاله سعٌد بن جبٌر «.حكٌم»الثانً : من 

 .(1). حكاه سالم«ٌاسٌن»الثالث : أنها من 
 للنداء، وفٌه على هلا وجهان : «ٌا»الرابع : أنها من 

 .(5). لما تعمبه من دعاء زكرٌا«دعاه وال ٌخٌب من رجاهٌا من ٌجٌب من »أحدهما : 
 . (ٓٔ)، لاله الربٌع بن أنس«ٌا من ٌجٌر وال ٌجار علٌه»الثانً : 

إبراهٌم بن الضرٌس: "سمعت الربٌع بن أنس فً لوله }كهٌعص{، لال: ٌا من  لال  
 .(ٔٔ)ٌجٌر وال ٌجار علٌه"

 ففٌها ثبلثة ألوال: ،«العٌن»وأما  - ث
، وسعٌد بن (ٕٔ)، لاله ابن عباس «عزٌز: »من حروؾ اسمه اللي هوحرؾ أحدها : 
 . (ٖٔ)جبٌر

 ، ورواه (ٙٔ)، والكلبً(٘ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٗٔ)، لاله ابن عباس«عالم»الثانً : أنها من 
 .(2ٔ)العبلء بن المسٌب بن رافع عن أبٌه

 . (1ٔ)، لاله الضحان بن مزاحم«عدل»اسمه الثالث : أنها من 
، (ٕٓ)، وسعٌد بن جبٌر(5ٔ)لاله ابن عباس «.صادق»فننها من  ،«الصاد»وأما  - ج

 . (ٕٕ)، والكلبً(ٕٔ)والضحان
 فهلا بٌان للمول السادس .

المول السابع: أنها حروؾ من كبلم أؼمضت معانٌه ونبه على مراده فٌه ٌحتمل أن ٌكون : كفى 
والبالً حروؾ  ،«هدى»من  «الهاء»و «كفى»من  «الكاؾ»وهدى من ال ٌعص، فتكون 

ألن ترن المعاصً ٌبعث على امتثال األوامر واجتناب النواهً ، فصار  ،«ٌعصى»كلمة: 

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٓٗٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٓٗٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٖٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٓٗٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٓٗٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .ٔٗٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
 .ٔٗٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٔٗٔ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٕٕ)
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تركها كافٌاً من العماب وهادٌاً إلى الثواب وهلا أوجز وأعجز من كل كبلم موجز، ألنه لد جمع 
 . (ٔ)فً حروؾ كلمة معانً كبلم مبسوط وتعلٌل أحكام وشروط. لاله الماوردي

والمول فً للن عندنا  :"-بعد أن سرد ألوال أهل التفسٌر-م ابن جرٌر الطبريلال اإلما
[، وسائر فواتح سور المرآن التً افتتحت أوائلها بحروؾ ٔ}الم{ ]البمرة :  نظٌر المول فً :

 .(ٕ)المعجم، ولد لكرنا للن فٌما مضى لبل، فؤؼنى عن إعادته فً هلا الموضع"
ولكل ملهب من هله الملاهب وجه حسن، ونرجو أال ٌكون ما أرٌد  لال ابن لتٌبة:"

 . (ٖ)بالحروؾ خارجا منها، إن شاء هللا"
 

 المرآن
 [ٕ({ ]مرٌم : ٕ}ِذْكُر َرْحَمِت َرّبَِن َعْبَدهُ َزَكِرٌَّا )

 التفسٌر:
 هلا ِلْكر رحمة ربن عبده زكرٌا، سنمصه علٌن، فنن فً للن عبرة للمعتبرٌن.

 .(ٗ)المراؼً:" أي: مما نمص علٌن لكر رحمة ربن عبده زكرٌا"لال  
 :(٘)اآلٌة تحتمل وجهٌن من التفسٌر 

أحدهما: على األمر، أي: الكر لهم رحمة ربن عبده زكرٌا باإلجابة له عند سإاله الولد فً 
الولت اللي أٌس عن الولد فً للن الولت  فٌكون فٌه داللة رسالته، حٌث لكر لهم رحمة ربه 

 على زكرٌا، وأخبرهم على ما فً كتبهم.
والثانً: }لكر رحمت ربن{: هلا لكر رحمة ربن لعبده زكرٌا فً دعائه، وعلى هلا التؤوٌل 

 ٌكون اللكر هو المرآن، ولد سمى هللا المرآن: لكرا فً ؼٌر آي من المرآن.
 .(ٙ)به"لال صاحب التسهٌل:" وصفه بالعبودٌة تشرٌفا له، وإعبلما له بتخصٌصه وتمرٌ 

 ومما ٌسؤل عنه هاهنا أن ٌمال: بم ارتفع }ِلْكُر َرْحَمِت{؟ 
 :(2)وفٌه وجوه

 .(1)لاله الفراء«. كهٌعص»أحدها: أن ٌكون مرفوعا بموله:
لٌس هو مما أنبؤنا هللا جل وعز به عن « كهٌعص»لال الزجاج: "هلا محال، ألن  

 .(5)من لصته"« كهٌعص»زكرٌاء، ولد خبر هللا جل وعز عنه وعما بشره به ولٌس 
الثانً: أنه مرتفع بالمَضمر، المعنى: هلا اللي نتلوه علٌن لكر رحمة ربن عبده بالرحمة، ألن 

 .(ٓٔ). لاله الزجاج-عزَّ وجلَّ  -لكر الرحمن إٌاه ال ٌكون إال باَّللَّ 
 .(ٔٔ)الثالث: التمدٌر: فٌما نمص علٌكم لكر رحمة ربن. لاله األخفش

 «.رحمة»بـونصب }َعْبَدهُ{ 
 .(ٕٔ)على األمر« لكر»على الماضً، و« لكر رحمة»ولرئ  
 

 المرآن

                                                             

 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٗٔ/1ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٔتاوٌل مشكل المرآن: (ٖ)
 .ٖٗ/ٙٔتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .5ٕٔ/2انظر: تؤوٌبلت أهل السنة: (٘)
 .22ٗ/ٔالتسهٌل: (ٙ)
 .5ٖٓ، والنكت فً المرآن الكرٌم:2ٖٗ/ٕ، ومعانً المرآن لؤلخفش:ٔٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (2)
 .ٔٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .ٗ/ٖحكاه عنه النحاس فً إعراب المرآن: (5)
 .1ٖٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٗ/ٖحكاه عنه النحاس فً إعراب المرآن: (ٔٔ)
 .٘/ٗانظر: تفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
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 [ٖ({ ]مرٌم : ٖ}إِْذ نَاَدى َربَّهُ نَِداًء َخِفًٌّا )
 التفسٌر:

 إل دعا ربه سًرا  لٌكون أكمل وأتم إخبلًصا هلل، وأرجى لئلجابة.
بدعائه  لال الطبري:" ٌمول حٌن دعا ربه، وسؤله بنداء خفً، ٌعنى: وهو مستسرّ  

 .(ٔ)ومسؤلته إٌاه ما سؤل، كراهة منه للرٌاء"
راعى سنة هللا فً إخفاء دعوته، ألن الجهر واإلخفاء عند هللا سٌان،  لال الزمخشري:" 

 .(ٕ)فكان اإلخفاء أولى، ألنه أبعد من الرٌاء وأدخل فً اإلخبلص"
رؼب زكرٌا فً الولد، فمام فصلى، ثم دعا ربه سّرا، فمال: }َرّبِ ِإنًِّ َوَهَن  لال السدي:" 

اْلعَْظُم ِمنًِّ{ .... إلى }َواْجعَْلهُ َرّبِ َرِضًٌّا{"
(ٖ). 

 وفً تفسٌر اآلٌة ألوال: 
 . (ٗ)أحدها : معناه:  سراً ال رٌاء فٌه. لاله ابن جرٌج

، وٌسمع الصوت الخفً" أي: سّرا، وإن هللا ٌعلم الملب لال لتادة :" ًّ النم
(٘). 

سرا لئبل ٌمول الناس انظروا  -عز وجل -معناه: إل دعا ربه دعاء سرا، وإنما دعا ربه الثانً :
 .(ٙ)إلى هلا الشٌخ الكبٌر ٌسؤل الولد على كبره. لاله مماتل

لٌس  إن ربكم» الثالث : أن إخفاء الدعاء أخلص للدعاء وأرجى لئِلجابة للسنة الواردة فٌه :
 .(1). أفاده الماوردي(2)«بؤصم

 .(5)الرابع: أنه أسره من موالٌه اللٌن خافهم. حكاه الزمخشري
أنه خفت صوته لضعفه وهرمه، كما جاء فً صفة الشٌخ: صوته خفات، وسمعه  الخامس:

 .(ٓٔ)تارات. حكاه الزمخشري
 فؤما دعاء زكرٌا فننما كان خفٌا، وهً: لال ابن العربً:" 

 الثانٌة: لوجهٌن:المسؤلة 
 أحدهما: أنه كان لٌبل.

والثانً: ألنه لكر فً دعائه أحواال تفتمر إلى اإلخفاء، كموله: }وإنً خفت الموالً من ورائً{. 
وهلا مما ٌكتم وال ٌجهر به، ولد أسر مالن المنوت، وجهر به الشافعً، والجهر أفضل  ألن 

 .(ٔٔ)حسبما ورد فً الصحٌح. وهللا أعلم"كان ٌدعو به جهرا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
 

 المرآن
ٌْبًا َوَلْم أَكُْن بُِدَعائَِن َرّبِ َشِمًٌّا ) أُْس َش ({ ]مرٌم : ٗ}لَاَل َرّبِ إِنًِّ َوَهَن اْلعَْظُم ِمّنًِ َواْشتَعََل الرَّ

ٗ] 
 التفسٌر:

محروًما من لال: رب إنً َكِبْرُت، وضعؾ عظمً، وانتشر الشٌب فً رأسً، ولم أكن من لبل 
 إجابة الدعاء.

                                                             

 .ٕٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٓٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 . حكم األلبانً: صحٌح.5ٓ٘/٘(:صٖٔٙٗأخرجه الترملي) (2)
 .ٖٗ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖ/ٖانظر: الكشاؾ: (5)
 .ٖ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕٙٗ/ٖاحكام المرآن: (ٔٔ)
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[، أي:" لال: رب إنً َكِبْرُت، ٗلوله تعالى:}لَاَل َرّبِ إِنًِّ َوَهَن اْلعَْظُم ِمنًِّ{ ]مرٌم :  
 .(ٔ)وضعؾ عظمً"

 .(ٕ)ضعؾ ورّق ]عظمً[ من الكبر"لال الطبري:ٌعنً" 
 .(ٖ)أي: ضعؾ العظم منً" لال لتادة: 
 .(ٗ)نحل العظم" لال مجاهد:" 
ٌْبًا{ ]مرٌم : لوله تعال  أُْس َش  .(٘)[، أي:" وانتشر الشٌب فً رأسً"ٗى:}َواْشتََعَل الرَّ
 .(ٙ)بلؽنً أن زكرٌا كان ابن سبعٌن سنة" لال الثوري:" 
[، أي:" ولم أكن من لبل محروًما من ٗلوله تعالى:}َولَْم أَكُْن بُِدَعائَِن َرّبِ َشِمًٌّا{ ]مرٌم :  

 .(2)إجابة الدعاء"
ٌعنً: خائبا فٌما خبل، كنت تستجٌب لً فبل تخٌبنً فً دعائً إٌان  مماتل:"لال  
 .(1)"بالولد
 .(5)ٌمول: لم أشك بدعائن، أجبتنً إل دعوتن" لال الفراء:" 
ٌمول: ولم أشك ٌا رب بدعائن، ألنن لم تخٌب دعائً لبل إل كنت أدعون  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)لن"فً حاجتً إلٌن، بل كنت تجٌب وتمضً حاجتً لب
 .(ٔٔ)ٌمول: لد كنت تعّرفنً اإلجابة فٌما مضى" لال ابن جرٌج:" 
 

 المرآن
ًَ ِمْن َوَراِئً َوَكانَِت اْمَرأَتًِ َعالًِرا فََهْب ِلً ِمْن لَُدْنَن َوِلًٌّا )  [٘({ ]مرٌم : ٘}َوإِنًِّ ِخْفُت اْلَمَواِل

 التفسٌر:
بدٌنن حك المٌام، وال ٌدعوا عبادن  وإنً خفت ألاربً وعصبتً ِمن بعد موتً أن ال ٌموموا

 إلٌن، وكانت زوجتً عالًرا ال تلد، فارزلنً ِمن عندن ولًدا وارثًا ومعًٌنا.
ًَ ِمْن َوَراِئً{ ]مرٌم :   [، أي:" وإنً خفت ألاربً ٘لوله تعالى:}َوِإنًِّ ِخْفُت اْلَمَواِل

 .(ٕٔ)عبادن إلٌن"وعصبتً ِمن بعد موتً أن ال ٌموموا بدٌنن حك المٌام، وال ٌدعوا 
ٌمول: وإنً خفت بنً عمً وعصبتً من ورائً: ٌمول: من بعدى أن  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)ٌرثونً"
ًَ ِمْن َوَرائًِ{ ]مرٌم : وفً    [، ألوال:٘لوله تعالى:}َوإِّنًِ ِخْفُت اْلَمَواِل

 .(2ٔ)-فً رواٌة–، وأبو صالح (ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)، ولتادة(ٗٔ)أحدها : العصبة ، لاله مجاهد

                                                             

 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٔٙٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٖٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٗٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٗٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٗٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٗٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٗٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
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 .(ٖ)، ومماتل(ٕ)، وأبو صالح(ٔ)الثانً : الكبللة ، لاله ابن عباس
 .(ٗ)الكبللة األولٌاء أن ٌرثوه، فوهب هللا له ٌحٌى"«: الموالً»ٌعنً بـ لال ابن عباس:" 
 .(٘)من بعد موتً أن ٌرثوا مالً" -وهم العصبة-ٌمول: خفت الكبللة  لال مماتل:" 

 :(2)، وأنشد لول  لبٌد(ٙ)ون من كان من نسلً. حكاه الماورديالثالث : األولٌاء أن ٌرثوا علمً د
 :(2)لبٌد

مِ  ٌْ ٌَْم عنهُ ... ولد أْمَسى بمنزلِة الَمِض  وَمْولًَى لد َدفَْعُت الضَّ
 ، ألنهم كانواْ شرار بنً إسرائٌل.(1)الرابع : بنو العم، لاله الفراء

 .(5)، ألنهم ٌلونه فً النسب لعدم الصلب"«موالً»لال الماوردي :"وسموا 
 : (ٓٔ)وفٌما خافهم علٌه لوالن

 أحدهما : أنه خافهم على الفساد فً األرض.
 الثانً : أنه خافهم على نفسه فً حٌاته وعلى أشٌائه بعد موته .

 . (ٔٔ)لال الماوردي :"وٌجوز أن ٌكون خافهم على تبدٌل الدٌن وتؽٌٌره"
« َوإِنًِّ ِخْفتُ »أ:روى كثٌر ابن كلثمة أنه سمع علً بن الحسٌن علٌهما السبلم ٌمر

 .(ٕٔ)بالتشدٌد بمعنى :للّت
 .(ٖٔ)[، أي:" وكانت زوجتً عالًرا ال تلد"٘لوله تعالى:}َوَكاَنِت اْمَرأَتًِ َعالًِرا{ ]مرٌم : 

ٌمول: وكانت زوجتً ال تلد، ٌمال منه: رجل عالر، وامرأة عالر بلفظ واحد، كما  لال الطبري:"
 :(ٗٔ)لال الشاعر

كُْنُت أْعَوَر عالًِر ا ... جَبانا فََما عُْلِري لََدى كُّل َمْحَضر"لَبِئَس الفَتى أْن 
(ٔ٘). 

[، أي:" فارزلنً ِمن عندن ولًدا وارثًا ٘لوله تعالى:}فََهْب ِلً ِمْن لَُدْنَن َوِلًٌّا{ ]مرٌم :  
 .(ٙٔ)ومعٌنًا"

 
 المرآن

 [ٙ({ ]مرٌم : ٙ}ٌَِرثُنًِ َوٌَِرُث ِمْن آِل ٌَْعمُوَب َواْجعَْلهُ َرّبِ َرِضًٌّا )
 التفسٌر:

تً ونبوة آل ٌعموب، واجعل هلا الولد مرضًٌا منن ومن عبادن.  ٌرث نبوَّ
ٌَِرُث ِمْن آِل ٌَْعمُوَب{ ]مرٌم :   ٌَِرثُنًِ َو تً ونبوة آل ٙلوله تعالى:} [، أي:" ٌرث نبوَّ
 .(2ٔ)ٌعموب"

                                                             

 .ٗٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٓٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٗٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(٘)
 .ٖ٘٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5/ٖٔ، واللباب فً علوم الكتاب:ٕٓٗ/2، والبحر المحٌط فً التفسٌر:ٖ٘٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٔٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .ٖ٘٘/ٖالنكت والعٌون: (5)
 .ٖ٘٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖ٘٘/ٖالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖ٘٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 وفً"  لبئس: " مكان فً"  فبئس"  فٌه والرواٌة. 5ٖٔٔ سنة لٌدن طبعة الطفٌل، بن عامر دٌوان فً البٌت(ٗٔ)

 .المفتوحة الماؾ وتشدٌد العٌن بضم عمر، ونساء له، ٌولد ال: عالر ورجل تحمل، ال التً العالر: اللسان
 .٘ٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
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ٌمول: ٌرثنً من بعد وفاتً مالً، وٌرث من آل ٌعموب النبوة، وللن أن  لال الطبري:" 
 .(ٔ)زكرٌا كان من ولد ٌعموب"

ٌَِرُث ِمْن آِل ٌَْعمُوَب{ ]مرٌم : وفً   ٌَِرثُِنً َو  [، وجوه من التفسٌر:ٙلوله تعالى:}
 .(ٕ)أحدها : ٌرثنً مالً وٌرث من آل ٌعموب النبوة ، لاله أبو صالح

 .(ٖ)ٌرث مالً، وٌرث من آل ٌعموب النبوة" لال أبو صالح:" 
 .(ٗ)ٌكون نبٌا كما كانت آباإه أنبٌاء" لال أبو صالح:" 

 .(٘)الثانً : ٌرثنً وٌرث من آل ٌعموب العلم والنبوة ، لاله الحسن
 .(ٙ)الثالث : ٌرثنً العلم وٌرث من آل ٌعموب الملن ، لاله ابن عباس

 .(2)ٌعموب األخبلق ، لاله عطاءالرابع : ٌرثنً النبوة وٌرث من آل 
 .(1)كان وراثته علما، وكان زكرٌا من لرٌة ٌعموب" لال مجاهد:" 
 .(5)ٌرث نبوتً ونبوة آل ٌعموب" ولال السدي:" 
 .(ٓٔ)"وعن الضحان لوله: "}وٌرث من ال ٌعموب{، لال: السنة، والعلم 
فٌهم الملن ، وكان  لال الكلبً : "وكان آل ٌعموب أخواله وهو ٌعموب بن ماثان وكان 

 .(ٔٔ)زكرٌا من ولد هارون بن عمران أخً موسى"
،  ٌرث مالً وٌرث من آل ٌعموب ابن ماثان علمهم ورٌاستهم فى األحبار لال مماتل :" 
 .(ٕٔ)أخوٌن ابنا ماثان ومرٌم ابنة عمران بن ماثان"« أبو مرٌم»ٌعموب وعمران وكان 

ٌرحم هللا زكرٌا ما كان علٌه من ورثة، وٌرحم هللا  »لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-وروى لتادة أن النبً 
 .(ٖٔ)«لوطا إن كان لٌؤوي إلى ركن شدٌد

ًٌّا{ ]مرٌم :  ًٌا منن ومن ٙلوله تعالى:}َواْجعَْلهُ َرّبِ َرِض [، أي:" واجعل هلا الولد مرض
 .(ٗٔ)عبادن"

 .(٘ٔ)ٌعنً: صالحا" لال مماتل:"
ٌمول: واجعل ٌا رب الولً اللي تهبه لً مرضٌا ترضاه أنت وٌرضاه  لال الطبري:"
 .(ٙٔ)عبادن دٌنا وخلما وخلما"

فولد له ابن خرج « ٌا رب هب لً ابنا»عن دمحم بن كعب لال: "لال داود علٌه السبلم: 
إن أخلتموه سلٌما فابعثوا إلً رجبل أعرؾ السرور فً »علٌه، فبعث إلٌه داود جٌشا فمال: 

فمتلوه فبعثوا إلٌه رجبل أسود، « إن لتلتموه فابعثوا إلً رجبل أعرؾ الشر فً وجههوجهه، و

                                                             

 .٘ٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘ٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٙٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٙٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٙ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٙ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٙٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .51ٖٕ/2(:صٖٓٗٓٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٙ٘/ٖالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٙٗٔ/1ٔ:( . وأخرجه أٌضا: ابن جرٌر فى التفسٌر2ٕٔ/ٗٙعساكر ) أخرجه ابن(ٖٔ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٕٔٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .2ٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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فلما رآه علم أنه لتل، فمال: رب سؤلت إن تهب لً ابنا، فخرج علً؟! فمال: إنن لم تستثن. لال 
 .(ٔ)دمحم بن كعب: لم ٌمل كما لال زكرٌا: }واجعله رب رضٌا{"

 
 المرآن

ٌَْحٌَى لَْم نَْجَعْل لَهُ ِمْن َلْبُل َسِمًٌّا )}ٌَا َزَكِرٌَّا إِنَّا نُبَ  ُرَن بِؽاَُلٍم اْسُمهُ   [2({ ]مرٌم : 2ّشِ
 التفسٌر:

 ٌا زكرٌا إنَّا نبشرن بنجابة دعائن، لد وهبنا لن ؼبلًما اسمه ٌحٌى، لم نَُسّمِ أحًدا لبله بهلا االسم.
ُرَن بِؽبَُلٍم ا  [، أي:" ٌا زكرٌا إنَّا 2ْسُمهُ ٌَْحٌَى{ ]مرٌم : لوله تعالى:}ٌَا َزَكِرٌَّا ِإنَّا نُبَّشِ

 .(ٕ)نبشرن بنجابة دعائن، لد وهبنا لن ؼبلًما اسمه ٌحٌى"
فاستجاب له ربه، فمال له: ٌا زكرٌا إنا نبشرن بهبتنا لن ؼبلما اسمه  لال الطبري:"

 .(ٖ)ٌحٌى"
فمال:  -وهو ٌصلً-لزكرٌا فً الولد، فؤتاه جبرٌل  -عز وجل -فاستجاب هللا لال مماتل:"

 .(ٗ)}ٌا زكرٌا إنا نبشرن بؽبلم اسمه ٌحٌى{"
 .(٘)لال لتادة: " إن المبلئكة شافهته بللن مشافهة، وبشرته بٌحٌى"

 .(ٙ)عن  لتادة، لوله "}ٌا زكرٌا إنا نبشرن بؽبلم اسمه ٌحٌى{، عبد أحٌاه هللا لئلٌمان"
ًٌّا{ ]مرٌم :  [، أي:" لم نَُسّمِ أحًدا لبله بهلا االسم"2لوله تعالى:}لَْم نَْجعَْل لَهُ ِمْن لَْبُل َسِم

(2). 
 [، ثبلثة ألوال:2لوله تعالى:}لَْم نَْجَعْل لَهُ ِمْن لَْبُل َسِمًٌّا{ ]مرٌم : وفً 

 . (1)، لاله ابن عباسلم تلد العوالر مثله ولدا لط أحدها : معناه:
 . (5)لال الماوردي :"فٌكون المعنى لم نجعل له مثبلً وال نظٌراً"

 .(ٓٔ). رواه ابن ابً نجٌح عن مجاهدمثبل عدال شبهاالثانً : 

 .(ٔٔ)شبٌها" ولال سعٌد بن جبٌر: 
، وابن (ٖٔ)، لتادة(ٕٔ)-فً رواٌة-الثالث : أي لم ٌسم لبله أحد بهلا االسم، لاله ابن عباس

 .(5ٔ)، والطبري(1ٔ)، وابن لتٌبة(2ٔ)، وبه لال الفراء(ٙٔ)زٌد ، وابن(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)جرٌج
، ألنه «ٌحٌى»لم ٌكن أحد من الناس فٌما خبل ٌسمى ٌحٌى، وإنما سماه:  لال مماتل:"

 .(ٕٓ)أحٌاه من بٌن شٌخ كبٌر وعجوز عالر"

                                                             

 .51ٖٕ/2(:صٖٔٗٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1ٙٔ/ٔ(:صٓٔٗ( أخرجه ابن المنلر)٘)
 .2ٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖ٘/ٖالنكت والعٌون: (5)
 .1ٕٔ(:ص1ٔ: ٘: ٘٘٘انظر: تفسٌر سفٌان الثوري) (ٓٔ)
 .55ٖٕ/2(:صٖٙٗٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .55ٖٕ/2(:صٖٖٗٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (2ٔ)
 .2ٕٕانظر: ؼرٌب المرآن: (1ٔ)
 .5ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .ٕٔٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٓ)
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 .(ٔ)لم ٌسم أحد بٌحٌى لبل ٌحٌى بن زكرٌا" لال الفراء:"
أشبه بتؤوٌل للن، وإنما معنى الكبلم: لم  :بؤنه"واختار الطبري المول األخٌر، ولال 

نجعل للؽبلم اللي نهب لن اللي اسمه ٌحٌى من لبله أحدا مسمى باسمه، والسمً: فعٌل صرؾ 
 .(ٕ)من مفعول إلٌه"
 [:2-ٔفوائد الىٌات:]

 تمرٌر نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بنخباره بهلا اللي أخبر به عن زكرٌا علٌه السبلم. -ٔ
 السرٌة فً الدعاء ألنه ألرب إلى االستجابة. استحباب -ٕ
 وجود العمم فً بعض النساء. -ٖ
 لدرة هللا تعالى فوق األسباب وإن شاء تعالى أولؾ األسباب وأعطى بدونها. -ٗ
وإنما ٌورثهم  ٔتمرٌر مبدأ أن األنبٌاء ال ٌورثون فٌما ٌخلفون من المال كالشاه والبعٌر -٘

 والحكمة.هللا أوالدهم فً النبوة والعلم 
 مشروعٌة تبشٌر االنسان بما ٌسره. -ٙ
 

 المرآن
 [2({ ]مرٌم : 2}لَاَل َرّبِ أَنَّى ٌَكُوُن ِلً ُؼاَلٌم َوَكانَِت اْمَرأَتًِ َعالًِرا َولَْد بَلَْؽُت ِمَن اْلِكبَِر ِعتًٌِّا )

 التفسٌر:
وأنا لد بلؽت النهاٌة لال زكرٌا متعجًبا: رّبِ كٌؾ ٌكون لً ؼبلم، وكانت امرأتً عالًرا ال تلد، 

 فً الكبر ورلة العظم؟
[، أي:" لال زكرٌا متعجًبا: رّبِ 1لوله تعالى:}لَاَل َرّبِ أَنَّى ٌَكُوُن ِلً ؼُبَلٌم{ ]مرٌم :  

 .(ٖ)كٌؾ ٌكون لً ؼبلم"

 .(ٗ)وهو استفهام تعجب وسرور باألمر العجٌب" لال الصابونً:"
 .(٘)ومن أي وجه ٌكون لً للن" لال الطبري:ٌمول:"

 .(ٙ):" ٌمول: من أٌن"لال السدي
 .(2)ولال الربٌع بن انس:" كٌؾ ٌكون لً"

 .(1)لال ٌحٌى بن سبلم: لال الحسن:" أراد زكرٌاء أن ٌعلم كٌؾ للن "
ً أو تعجبا أو استفهاماً عن كٌفٌة  لال البٌضاوي:" استبعاداً من حٌث العادة، أو استعظاما

 .(5)حدوثه"
 .(ٓٔ)[، أي:" وكانت امرأتً عالًرا ال تلد"1اْمَرأَتًِ َعالًِرا{ ]مرٌم : لوله تعالى:}َوَكاَنِت 
 .(ٔٔ)وامرأتً عالر ال تحبل" لال الطبري:ٌمول:"
من النساء، هً التً ال تلد، وهو المطع، ألنها لات عمر من «: العالر»لال أهل التفسٌر: "

 : (ٕٔ)بن الطفٌلاألوالد، ٌمال منه: امرأة عالر، ورجٌل عالٌر ، ومنه لول عامر 
لَبِئَْس الفَتَى! إْن كُْنُت أَْعَوَر َعالًِرا         َجبَانًا ، فََما عُْلِري لََدى كُّلِ َمْحَضِر!!"

 (ٔ). 

                                                             

 . ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .5ٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٗٙ/ٕ(:2ٖٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٗٗٙ/ٕ(:2ٕٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
  .ٕ٘ٔ/ٔسبلم:( تفسٌر ٌحٌى بن 1)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:5)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 وؼٌرها. 2، وحماسة الشجري :  5ٕ:  ٔ، ومجاز المرآن  5ٔٔدٌوانه (ٕٔ)
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[، أي:" وأنا لد بلؽت النهاٌة فً الكبر 1لوله تعالى:}َولَْد بَلَْؽُت ِمَن اْلِكبَِر ِعِتًٌّا{ ]مرٌم : 
 .(ٕ)ورلة العظم؟"

، وكان له تسع وتسعون والمرأته ثمان  لال البٌضاوي:أي ًّ ولد" دركنً كبر السن وأثر ف
 .(ٖ)وتسعون سنة"

لال أبو عبٌدة:" أي: بلؽت الكبر، والعرب تصنع مثل هلا تمول: هلا الممٌص ال 
 .(ٗ)ٌمطعنً"

 ، (٘)ٌمول: ولد عتوت من الكبر فصرت نحل العظام ٌابسها" لال الطبري:"
 .(ٙ) ٌومئل ابن خمس وسبعٌن سنة"لال مماتل:" وكان زكرٌا  
 [، ألوال:1وفً لوله تعالى:}َولَْد بَلَْؽُت ِمَن اْلِكَبِر ِعتًٌِّا{ ]مرٌم :  

 .(5)، والضحان(1)، ولتادة(2)أحدها : ٌعنً: الكبر فً السن، لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)لال ابن كثٌر:" الظاهر أنه أخص من الكبر" 

 .(ٕٔ)""وكان ابن بضع وسبعٌن سنة، لال لتادة: (ٔٔ)لال لتادة : ٌمول: "هرما"
 . (ٖٔ)"وكان زكرٌا ٌومئل ابن خمس وسبعٌن سنةولال مماتل: "

 .(ٗٔ)الثانً : أنه نحول العظم ، لاله مجاهد
 .(ٙٔ)، ومماتل(٘ٔ)الثالث : ٌعنً: بإسا من الكبر. لاله ابن عباس

 .(2ٔ)ٌولد له. لاله ابن زٌداللي لد عتا عن الولد فٌما ٌرى نفسه ال «: العتً»الرابع: أن 
،  (1ٔ)الخامس: أنه اللي ؼٌره طول الزمان إلى الٌبس والجفاؾ ، حكاه الماوردي عن ابن عٌسى

 :(5ٔ)وأنشد لول الشاعر
 إنما ٌعلر الولٌد وال ٌعلر  ...  من كان فً الزمان عتٌاً 

ً »ولرأ ابن عباس :  ، من لولهم للشٌخ إلا كبر :"  ،(ٕٓ)«ِعِسٌّا ًّ وهً كللن فً مصحؾ أب

 .(ٕٔ)لد عسا وعتا ومعناهما واحد"

                                                                                                                                                                               

 .ٙٔ/ٕ، وتفسٌر البٌضاوي:1ٖٔ/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:ٖ)
 .5ٕٔ/ٔ(:صٖٗٗتفسٌر ابن المنلر)( ٗ)
 .5ٗٔ:1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔٙ/ٕ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٙ)
 .ٓ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٓ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٓ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
عبد الرزاق وعبد بن حمٌد وابن المنلر وابن أبً . وعزاه إلى 1ٕٗ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔٔ)
 .حاتم
 . ٓ٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري:(ٕٔ)
 .ٕٔٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٓ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
والحاكم  "،الولؾ واالبتداء"ي فً ابن األنبار، وعزاه إلى 1ٕٗ/٘انظر: أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (٘ٔ)

 .عن نافع بن األزرق عن ابن عباس عن مٌمون بن مهران
 .ٕٔٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .ٓ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .2ٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
، والدر 1ٖ/ٔٔ، وتفسٌر المرطبً:2ٕٓ/ٕ، وتفسٌر العز بن عبدالسبلم:2ٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)

 ، والبٌت ؼٌر منسوب فً تلن المصادر.1ٕٗ/٘المنثور:
 .ٓ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
 .2ٖ٘/ٖالنكت والعٌون: (ٕٔ)
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 .(ٔ)وكل متناه إلى ؼاٌته فً كبر أو فساد، أو كفر، فهو عات وعاس" لال الطبري:"
لد علمت السنة كلها، ؼٌر أنً ال أدري أكان رسول هللا صلى هللا علٌه  لال ابن عباس:"

وسلم ٌمرأ فً الظهر والعصر أم ال وال أدري كٌؾ كان ٌمرأ هلا الحرؾ :}ولد بلؽت من الكبر 
 .(ٕ)«"عسٌا»عتٌا{، أو 

ًَ :}َرّبِ أَنَّى ٌِكُوُن ِلً ؼُبلٌَم وَ  -علٌه السبلم-ولد لكر أهل العلم فً سبب لول زكرٌا لَْد بَلَؽَنِ
 [، وجوها:ٓٗاْلِكبَُر َواْمَرأَتًِ َعالٌِر{]آل عمران:

أحدها: أنه راجع لٌعلم على أي حال ٌكون منه الولد ، بؤن ٌُّرّد هو وامرأته إلى حال الشباب ، أم 
 .(ٖ)على حال الكبر ، فمٌل له : كللن هللا ٌفعل ما ٌشاء ، أي على هله الحال ، وهلا لول الحسن

 .(ٗ)"-علٌه السبلم-ابن عطٌة:" وهلا تؤوٌل حسن ٌلٌك بزكرٌاء لال 
نادى جبرائٌل زكرٌا :}إنا نبشرن بؽبلم اسمه ٌحٌى لم نجعل له من لبل سمٌا{، فلما الثانً :لما  

سمع النداء، جاءه الشٌطان فمال: ٌا زكرٌا إن الصوت اللي سمعت لٌس من هللا، إنما هو من 
الشٌطان ٌسخر بن، ولو كان من هللا أوحاه إلٌن كما ٌوحً إلٌن ؼٌره من األمر، فشن ولال 

، (٘)لاله السدي ؼبلم{، ٌمول: من أٌن ٌكون }ولد بلؽنً الكبر وامرأتً عالر{. :}أنى ٌكون لً 
 .(ٙ)وعكرمة

 .(2)الثالث: أنه لال للن استعظاماً لممدور هللا وتعجباً 
الرابع: أنه إنما سؤل ألنه نسً دعاءه لطول المدة بٌن الدعاء والبشارة وللن أربعون سنة. لاله 

 .(1)مكً
 .(5)لول ضعٌؾ المعنى"لال ابن عطٌة:" وهلا 

ٌستثبت ]زكرٌا[ ربه الخبر، عن الوجه اللي ٌكون من لبله له الولد، اللي لال الطبري:"
بشره هللا به، ال إنكارا منه ملسو هيلع هللا ىلص حمٌمة كون ما وعده هللا من الولد، وكٌؾ ٌكون للن منه إنكارا 

ه للن بموله: }فهب لً من لدنن ولٌا ألن ٌرزله الولد اللي بشره به، وهو المبتدئ مسؤلة رب
 .(ٓٔ)ٌرثنً وٌرث من آل ٌعموب{، بعد لوله }إنً وهن العظم منً واشتعل الرأس شٌبا{"

ر بالولد  لال ابن كثٌر:" هلا تعجب من زكرٌا ، علٌه السبلم ، حٌن أجٌب إلى ما سؤل ، وبُّشِ
، ففرح فرًحا شدًٌدا ، وسؤل عن كٌفٌة ما ٌولد له ، والوجه اللي ٌؤتٌه منه الولد ، مع أن امرأته 
كانت عالًرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها ، ومع أنه لد كبر وعتا ، أي عسا عظمه ونحل ولم 

 .(ٔٔ)ه لماح وال جماع"ٌبك فٌ
 الفوائد:

-من فوائد اآلٌة الكرٌمة: أنه ال حرج على اإلنسان فً طلب ما تطمئن به نفسه، فزكرٌا 
لم ٌشّن فً خبر هللا، لكن أراد أن ٌتمدم إلٌه الفرح واالستبشار بموة  -علٌه السبلم

 لوة الٌمٌن.البراهٌن، وخبر هللا الشن أنه برهان، لكن كلما ازدادت البراهٌن ازدادت 
 جواز وصؾ االنسان بما ٌكره لؽرض البٌان ال المدح والعٌب، لموله:} َواْمَرأَِتً َعالٌِر{. 
ُ إِنَّ  إثبات المشٌئة هلل تعالى، وهً ممرونة بالحكمة، لموله:  }َوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ

َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما{ ]اإلنسان :   [.َّٖٓللاَّ
                                                             

 .5ٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٓ٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
  .ٕ٘ٔ/ٔ، وتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:5ٕٖ/ٔالنكت والعٌون:( انظر: ٖ)
 .ٖٔٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .1ٕٖ/ٙ(:ص2ٓٓٔ)، والمصدر نفسه5ٗٔ/ 1ٔتفسٌر الطبري:( انظر: ٘)
 .1ٕٖ/ٙ(:ص2ٕٓٓ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
  .5ٕٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:2)
 .ٖٔٗ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 1)
 .ٖٔٗ/ٔ(المحرر الوجٌز: 5)
 .5ٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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 آنالمر

ٌْئًا ) ٌٌِّن َولَْد َخلَْمتَُن ِمْن لَْبُل َوَلْم تَُن َش ًَّ َه  [2({ ]مرٌم : 2}لَاَل َكذَِلَن لَاَل َربَُّن ُهَو َعَل
 التفسٌر:

ب منه: هكلا األمر كما تمول ِمن كون امرأتن عالًرا، وبلوؼن  ا تعجَّ لال الَملَن مجٌبًا زكرٌا عمَّ
، ثم لكر هللا من الكبر عتًٌا، ولكنَّ ربن لال:  ًَّ َخْلُك ٌحٌى على هله الكٌفٌة أمر سهل هٌِّن عل

سبحانه لزكرٌا ما هو أعجب مما سؤل عنه فمال: ولد خلمتن أنت من لبل ٌحٌى، ولم تُن شٌئًا 
 ملكوًرا وال موجوًدا.

ًَّ َهٌٌِّن{ ]مرٌم :   الَملَن مجٌبًا [، أي:" لال 5لوله تعالى:}لَاَل َكلَِلَن لَاَل َربَُّن هَُو َعَل
ًٌا،  ب منه: هكلا األمر كما تمول ِمن كون امرأتن عالًرا، وبلوؼن من الكبر عت ا تعجَّ زكرٌا عمَّ

" ًَّ ٌِّن عل ولكنَّ ربن لال: َخْلُك ٌحٌى على هله الكٌفٌة أمر سهل ه
(ٔ). 

 . (ٕ)"ٌعنً: هكلا لال ربن إنه لٌكون لن ؼبلم لال مماتل: "
كره: لال هللا لزكرٌا مجٌبا له }لال كللن{ ٌمول: هكلا األمر ٌمول تعالى ل لال الطبري:" 

كما تمول من أن امرأتن عالر، وإنن لد بلؽت من الكبر العتً، ولكن ربن ٌمول: خلك ما بشرتن 
به من الؽبلم اللي لكرت لن أن اسمه ٌحٌى علً هٌن، فهو إلن من لوله }لال ربن هو علً 

هٌّن{ كناٌة عن الخلك"
(ٖ). 

ابن كثٌر:" } لَاَل { أي الملن مجًٌبا لزكرٌا عما استعجب منه : } َكلَِلَن لَاَل َربَُّن ُهَو لال  
ًَّ َهٌٌِّن { أي : إٌجاد الولد منن ومن زوجتن هله ال من ؼٌرها } َهٌٌِّن { أي : ٌسٌر سهل على  َعلَ

 .(ٗ)هللا"
ٌْئً   [، أي:" ولد خلمتن أنت من لبل 5ا{ ]مرٌم : لوله تعالى:}َولَْد َخلَْمتَُن ِمْن لَْبُل َولَْم تَُن َش

 .(٘)ٌحٌى، ولم تُن شٌئًا ملكوًرا وال موجوًدا"
ٌمول تعالى لكره ولٌس خلك ما وعدتن أن أهبه لن من الؽبلم اللي  لال الطبري:" 

لكرت لن أمره منن مع كبر سنن، وعمم زوجتن بؤعجب من خلمن، فننً لد خلمتن، فؤنشؤتن 
خلمً ما بشرتن بؤنً واهب لن من الولد، ولم تن شٌئا، فكللن أخلك لن الولد بشرا سوٌا من لبل 

 .(ٙ)اللي بشرتن به من زوجتن العالر، مع عتٌن ووهن عظامن، واشتعال شٌب رأسن"
لال ابن كثٌر:" ثم لكر له ما هو أعجب مما سؤل عنه ، فمال : } َولَْد َخلَْمتَُن ِمْن لَْبُل َولَْم  

ٌْئًا { ك ئًا َمْلكُوًرا{ ] اإلنسان تَُن َش ٌْ ما لال تعالى: }َهْل أَتَى َعلَى اإلْنَساِن ِحٌٌن ِمَن الدَّْهِر لَْم ٌَكُْن َش
 :ٔ"](2). 
 

 المرآن
 [ٓٔ({ ]مرٌم : ٓٔ}لَاَل َرّبِ اْجعَْل ِلً آٌَةً لَاَل آٌَتَُن أاَلَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثاََلَث لٌََاٍل َسِوًٌّا )

 التفسٌر:
زٌادة فً اطمئنانه: رّبِ اجعل لً عبلمة على تحمُّك ما بَشََّرتْنً به المبلئكة، لال:  لال زكرٌا

 عبلمتن أن ال تمدر على كبلم الناس مدة ثبلث لٌال وأٌامها، وأنت صحٌح معافى.
[، أي:" لال زكرٌا زٌادة فً اطمئنانه: ٓٔلوله تعالى:}لَاَل َرّبِ اْجعَْل ِلً آٌَةً{ ]مرٌم :  
لً عبلمة على تحمُّك ما بَشََّرتْنً به المبلئكة" رّبِ اجعل

(ٔ). 

                                                             

 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٔ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٔ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
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 . (ٕ)"ٌعنً: علما للحبل، فسؤل اآلٌة بعد مشافهة جبرٌل لال مماتل: "
ٌمول تعالى لكره: لال زكرٌا: ٌا رب اجعل لً علما ودلٌبل على ما بشرتنً  لال الطبري:"

 .(ٖ)به مبلئكتن من هلا الؽبلم عن أمرن ورسالتن، لٌطمئن إلى للن للبً"
لال ابن كثٌر:" أي : عبلمة ودلٌبل على وجود ما وعدتنً ، لتستمر نفسً وٌطمئن للبً  

ٌَْؾ تُْحًِ اْلَمْوتَى لَاَل أََولَْم تُْإِمْن لَاَل بما وعدتنً كما لال إبراهٌم ، علٌه السبلم  : } َرّبِ أَِرِنً َك
 .(ٗ)[" ٕٓٙبَلَى َولَِكْن ِلٌَْطَمئِنَّ لَْلِبً { اآلٌة ] البمرة : 

 [، وجهان:ٓٔ}لَاَل َرّبِ اْجَعْل ِلً آٌَةً{ ]مرٌم : لوله تعالى:وفً 
منه ال من الشٌطان ألن إبلٌس أوهمه للن ، أحدهما : أنه سؤل هللا آٌة تدله على البشرى بٌحٌى 

 لاله الضحان .
لال السدي:" لال زكرٌا: رب فنن كان هلا الصوت منن فـ}اجعل لً آٌة{، لال: }آٌتن أال 

 .(٘)تكلم الناس ثبلثة أٌام إال رمزا{"
 .(ٙ)لال: لال رب اجعل لً آٌة أن هلا منن" لال ابن زٌد:"

 .(2)امرأته لد حملتالثانً : سؤله آٌة تدله على أن 
[، أي:" لال: عبلمتن ٓٔلوله تعالى:}لَاَل آٌَتَُن أاَلَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثبََلَث لٌََاٍل َسِوًٌّا{ ]مرٌم : 
 .(1)أن ال تمدر على كبلم الناس مدة ثبلث لٌال وأٌامها، وأنت صحٌح معافى"

ٌمول جل ثناإه: عبلمتن لللن، ودلٌلن علٌه أن ال تكلم الناس ثبلث لٌال  لال الطبري:" 
 .(5)وأنت سوي صحٌح، ال علة بن من خرس وال مرض ٌمنعن من الكبلم"

لال ابن كثٌر:" أي : عبلمتن أن تحبس لسانن عن الكبلم ثبلث لٌال وأنت صحٌح سوي  
 .(ٓٔ)من ؼٌر مرض وال علة "

 .(ٔٔ)تمل لسانه من ؼٌر مرض"لال عبدالرحمن السلمً:" اع 

 .(ٕٔ)لال السدي:" اعتمل لسانه ثبلثة أٌام وثبلث لٌال" 
وإنما عولب بللن ألنه سؤل آٌة بعد ما شافهته المبلئكة مشافهة، أخل بلسانه  لال لتادة:" 

 .(ٖٔ)"حتى ما كان ٌفٌض الكبلم إال أومؤ إٌماء
ألن المبلئكة شافهته مشافهة ، فبشرته لال الربٌع:" : لكر لنا ، وهللا أعلم ، أنه عولب ،  

 . (ٗٔ)بٌحٌى ، فسؤل اآلٌة بعُد ، فؤِخلَ بلسانه"
 [، وجهان:ٓٔلوله تعالى:}لَاَل آٌَتَُن أاَلَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثبََلَث لٌََاٍل َسِوًٌّا{ ]مرٌم : وفً  

انطلك لسانه وإلا أراد أحدهما : أنه اعتمل لسانه ثبلثاً من ؼٌر مرض وكان إلا أراد أن ٌلكر هللا 
 .(٘ٔ)أن ٌكلم الناس اعتمل ، وكانت هله اآلٌة ، لاله ابن عباس

                                                                                                                                                                               

 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٔ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٔ٘ٔ/1ٔ، والطبري:٘ٗٙ/ٕ(:ص2ٖ٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٔ٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٔ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕ٘ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص2ٖٙٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص22ٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .1ٖٙ/ٙ(:ص2ٓٓ٘) ، والمصدر نفسه:ٕ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:( ٖٔ)
 .12ٖ-1ٖٙ/ٙ(:ص2ٓٓ2( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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فحبس لسانه، فكان ال ٌستطٌع أن ٌكلم أحدا، وهو فً للن ٌسبح، وٌمرأ  لال ابن زٌد:" 
 .(ٔ)التوراة وٌمرأ اإلنجٌل، فنلا أراد كبلم الناس لم ٌستطع أن ٌكلمهم"

سانه من ؼٌر سوء، فجعل ال ٌطٌك الكبلم، وإنما كبلمه أخل هللا بل لال وهب بن منبه:"
 .(ٕ)لمومه باإلشارة، حتى مضت الثبلثة األٌام التً جعلها هللا آٌة لمصداق ما وعده من هبته له"

 .(ٗ)، والسدي(ٖ)الثانً : اعتمل من ؼٌر خرس ، لاله لتادة
 .(٘)ٌمول: من ؼٌر خرس إال رمزا، فاعتمل لسانه ثبلثة أٌام وثبلث لٌال" لال السدي:" 

 ً ٌّا  وجهان من التفسٌر: [،ٓٔ{ ]مرٌم : وفً لوله تعالى:}َسِو
، وابن (5)، والسدي(1)، وعكرمة(2)، لتادة(ٙ)أحدهما : صحٌحاً من ؼٌر خرس ، لاله ابن عباس

 .(ٔٔ)، واختاره ابن كثٌر(ٓٔ)وابن زٌد
 .(ٕٔ)صحٌحا ال ٌمنعن من الكبلم مرض" لال مجاهد:" 

 .(ٖٔ)، لاله ابن عباسآٌتن أال تكلم الناس ثبلث لٌال متتابعاتالثانً : معناه: 
على الوجه األول راجعاً إلى لسانه ، وعلى الثانً إلى « السوي»لال الماوردي:"فٌكون 

 .(ٗٔ)اللٌالً"
آٌتن إلا جامعتها على طهر فحبلت، فننن تصبح  -علٌه السبلم -لال جبرٌل لال مماتل: "

ثبلث لٌال سوٌا{، ، }نفسن خرسا وال مرضا ولكن ال تستطٌع الكبلم تلن اللٌلة ال تستنكر من
 -علٌهما السبلم -أنت فٌهن سوي صحٌح. فؤخل بلسانه عموبة حٌن سؤل اآلٌة بعد مشافهة جبرٌل

 . (٘ٔ)"لسانه عن لكره وال عن الصبلة -عز وجل -ولم ٌحبس هللا
 

 المرآن
ٌِْهْم أَْن َسبُِّحوا بُْكَرةً َوَعِشًٌّا )  [ٔٔ({ ]مرٌم : ٔٔ}فََخَرَج َعلَى لَْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب فَؤَْوَحى إِلَ

 التفسٌر:
ر فٌه بالولد، فؤشار إلٌهم: أن  َسبِّحوا فخرج زكرٌا على لومه ِمن مصبله، وهو المكان اللي بُّشِ

 هللا صباًحا ومساًء شكًرا له تعالى.
[، أي:" فخرج زكرٌا على ٔٔلوله تعالى:}فََخَرَج َعلَى لَْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب{ ]مرٌم :  

ر فٌه بالولد" لومه ِمن مصبله، وهو المكان اللي بُّشِ
(ٔٙ). 

 .(2ٔ)أشرؾ على لومه من المحراب" لال ابن جرٌج:" 

                                                             

 .ٕ٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/1ٔانظر: الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٔ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖ٘/ٖالنكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .ٖ٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)



ٔٙ2 
 

مصبله، ولرأ: }فنادته المبلئكة وهو لائم ٌصلً فً «: بالمحرا» لال ابن زٌد:" 
 .(ٔ)"{المحراب

 .(ٕ): محل العبادة"«المحراب»لال السعدي: "
سٌد المجالس وأشرفها، وأكرمها، وكللن هو من «: المحراب"»لال أبو عبٌدة: 

 .(ٖ)المساجد"
لسانه عن ٌمول تعالى لكره: فخرج زكرٌا على لومه من مصبله حٌن حبس لال الطبري:" 

، فهو ممدم كل «المحراب»، وأما (ٗ)" كبلم الناس، آٌة من هللا له على حمٌمة وعده إٌاه ما وعد
مجلس ومصلًّى ، وهو سٌد المجالس وأشرفُها وأكرُمها ، وكللن هو من المساجد ، ومنه لول 

 : (٘)عدّي بن زٌد 
ٌِْض فِ  ْوِض َزْهُرهُ ُمْستَنٌِرُ َكُدَمى العَاجِ فًِ الَمَحاِرٌِب أَْو          كالبَ  ً الرَّ

 .(ٙ)«"محارب»، ولد ٌجمع على«محراب»جمع « المحارٌب»و
ٌِْهْم أَْن َسبُِّحوا بُْكَرةً َوَعِشًٌّا{ ]مرٌم :   [، أي:" فؤشار إلى لومه: ٔٔلوله تعالى:}فَؤَْوَحى إِلَ

أن َسبِّحوا هللا صباًحا ومساًء شكًرا له تعالى"
(2). 

 .(1)ٌمول: كتب كتابا بٌده وهو الوحً إلٌهم أن صلوا بالؽداة والعشً" لال مماتل:" 
ٌمول: أشار إلٌهم، ولد تكون تلن اإلشارة بالٌد وبالكتاب وبؽٌر للن، مما ٌفهم به لال الطبري:" 

عنه ما ٌرٌد، ولوله }أن سبحوا بكرة وعشٌا{، ٌجوز فً هلا الموضع أن ٌكون عنى به التسبٌح 
، فٌكون أمرهم بالفراغ للكر هللا فً طرفً النهار بالتسبٌح، وٌجوز أن ٌكون اللي هو لكر هللا

 .(5)"عنى به الصبلة، فٌكون أمرهم بالصبلة فً هلٌن الولتٌن
 .(ٓٔ)فؤفهمهم ما ٌموم ممام الكبلم، ولم ٌتكلم" لال اإلمام الشافعً:" 
 .(ٔٔ)"أشار إلٌهم أن صلوا بكرة وعشٌا لال دمحم بن كعب المرظً:" 

 .(ٕٔ)عن مجاهد :"}فؤوحى{: فؤشار زكرٌا" 
 .(ٖٔ)الوحً: اإلشارة" لال وهب بن منبه:" 
 .(ٗٔ)أومى إلٌهم أن صلوا بكرة وعشٌا" لال لتادة:" 
 .(٘ٔ)عن الحكم :"}فؤوحى إلٌهم{، لال: كتب لهم"وروي  
 .(ٙٔ)كتب لهم فً األرض" وروي عن مجاهد أٌضا، لال:" 
 .(2ٔ)"{فكتب لهم فً كتاب :}أن سبحوا بكرة وعشٌا لال السدي:" 

                                                             

 .ٖ٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٙٙ( تفسٌر السعدي:ٕ)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص5ٓٗ( تفسٌر ابن المنلر)ٖ)
 .ٖ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘٘ٗ( دٌوانه: ٘)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٙ)
 .ٖ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٔٙٓٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٓٔ)
 .1ٔٔ/ٕ(:صٖٖٕتفسٌر المرآن الجامع البن وهب) (ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٗ٘ٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٗ٘ٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٗ٘ٔ/1ٔاخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٗ٘ٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .ٗ٘ٔ/1ٔاخرجه الطبري: (2ٔ)
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ما أدري كتابا كتبه لهم، أو إشارة أشارها، وهللا أعلم، لال ابن زٌد:  ولال ابن زٌد:" 
 .(ٔ)أمرهم أن سبحوا بكرة وعشٌا، وهو ال ٌكلمهم"

 [:ٔٔ-5فوائد اآلٌات:]
كرٌا عن طلب معرفة السبب اللي ٌتؤتى به الفعل ؼٌر لادح فً صاحبه فسإال ز 

 الوجه اللي ٌؤتً به الولد، كسإال إبراهٌم عن كٌفٌة إحٌاء الموتى.
 جواز طلب العبلمات الدالة على الشًء للمعرفة. 
جواز البحث عما ٌزٌد به اإلٌمان، وإن كان اإلٌمان موجودا، واالنسان مطلوب منه  

 ان ٌموي إٌمانه بكل وسٌلة.
 -علٌه السبلم–دات، فنن كون زكرٌا تمام لدرة هللا سبحانه وتعالى بخوارق العا 

 الٌكلم الناس إال رمزا، لكن فً باب التسبٌح ٌنطلك لسانه.
 أن اإلشارة تموم ممام العبارة، لموله:}أاَلَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثبََلَث لٌََاٍل َسِوًٌّا{. 
 فضل التسبٌح فً الصباح والمساء. 

 
 المرآن

ٍة  ٌْنَاهُ اْلُحْكَم َصبًٌِّا )}ٌَا ٌَْحٌَى ُخِذ اْلِكتَاَب بِمُوَّ  [ٕٔ({ ]مرٌم : َٕٔوآتَ

 التفسٌر:
فلما ولد ٌحٌى، وبلػ مبلًؽا ٌفهم فٌه الخطاب، أمره هللا أن ٌؤخل التوراة بجّدٍ واجتهاد بموله: ٌا 
ٌحٌى خل التوراة بجد واجتهاد بحفظ ألفاظها، وفهم معانٌها، والعمل بها، وأعطٌناه الحكمة 

 صؽٌر السن.وحسن الفهم، وهو 
ٍة{ ]مرٌم :   [، أي:" ٌا ٌحٌى خل التوراة بجد ٕٔلوله تعالى:}ٌَا ٌَْحٌَى ُخِل اْلِكتَاَب ِبمُوَّ

 .(ٕ)واجتهاد بحفظ ألفاظها، وفهم معانٌها، والعمل بها"
لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: فولد لزكرٌا ٌحٌى، فلما ولد، لال هللا له: ٌا ٌحٌى، خل  

 .(ٖ)ٌعنً كتاب هللا اللي أنزله على موسى، وهو التوراة }بمّوة{، ٌمول: بجد" هلا الكتاب بموة،
 .(ٗ)لال مجاهد:" ٌعنً: بجد فً طاعة هللا عز وجل" 
ةٍ{، لال: بجد"  عن لتادة، لوله :}ُخِل اْلِكتَاَب بِمُوَّ

(٘). 
 .(ٙ)"–جلَّ وعزَّ  -أي بِجٍد وعوٍن من َّللاَّ  لال الزجاج:" 
 .(2)ٌمول: اعمل بما فٌه من فرائضه" ٌر:"ولال سعٌد بن جب 
 .(1)المّوة: أن ٌعمل ما أمره هللا به، وٌجانب فٌه ما نهاه هللا عنه" ولال ابن زٌد:" 
نَاهُ اْلُحْكَم َصبًٌِّا{ ]مرٌم :   ٌْ [، أي:" وأعطٌناه الحكمة وحسن الفهم، ٕٔلوله تعالى:}َوآتَ

 .(5)وهو صؽٌر السن"
لكره: وأعطٌناه الفهم لكتاب هللا فً حال صباه لبل بلوؼه  لال الطبري:" ٌمول تعالى 

 .(ٓٔ)أسنان الرجال"

                                                             

 .ٗ٘ٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗ٘ٗتفسٌر مجاهد: (ٗ)
 .٘٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٖٔ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٓٓٗ/2(:صٖٓٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .٘٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .٘٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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ٌْنَاُه   عبد هللا بن المبارن، لال: "أخبرنً معمر، ولم ٌلكره عن أحد فً هله اآلٌة }َوآتَ
 اْلُحْكَم َصبًٌِّا{، لال: بلؽنً أن الصبٌان لالوا لٌحٌى: الهب بنا نلعب، فمال: ما للعب ُخلمُت، فؤنزل

َناهُ اْلُحْكَم َصبًٌِّا{" ٌْ هللا :}َوآتَ
(ٔ). 

 
 المرآن

 [ٖٔ({ ]مرٌم : ٖٔ}َوَحنَانًا ِمْن لَُدنَّا َوَزَكاةً َوَكاَن تَِمًٌّا )
 التفسٌر:

ًٌا  وآتٌناه رحمة ومحبة من عندنا وطهارة من اللنوب، وكان خائًفا مطًٌعا هلل تعالى، مإد
 فرائضه، مجتنبًا محارمه.

 .(ٕ)[، أي:" وآتٌناه رحمة ومحبة من عندنا"َٖٔحنَانًا ِمْن لَُدنَّا{ ]مرٌم : لوله تعالى:}وَ  
 .(ٖ)لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: ورحمة منا ومحبة له آتٌناه الحكم صبٌا" 
 [، وجوه:ٖٔلوله تعالى:}َوَحَنانًا ِمْن لَُدنَّا{ ]مرٌم : وفً  

 .(2)، والضحان(ٙ)، وعكرمة(٘)، ولتادة(ٗ)أحدها: معناه: ورحمة من عندنا. لاله ابن عباس
 .(1)رحمة من عندنا ال ٌملن عطاءها ؼٌرنا" لال الضحان:" 

ورحمة من عندنا لزكرٌا، آتٌناه الحكم صبٌا، وفعلنا به اللي فعلنا. حكاه الطبري  الثانً: معناه:
 .(5)عن آخرٌن

 .(ٓٔ)وتعطفا من عندنا علٌه، فعلنا للن. وهلا لول مجاهدالثالث: معناه: 
، (ٔٔ). وهلا للو عكرمةالحنان: المحبة. ومعنى الكبلم: ومحبة من عندنا فعلنا للنالرابع: أن 
 .(ٕٔ)وابن زٌد

 .(ٖٔ)معناه تعظٌما  من لدنا. لاله عطاء بن أبً رباح الخامس: معناه:

 .(ٗٔ)وروي عن ابن عباس، لال: "وهللا ما أدري ما }حنانا{" 
 .(٘ٔ)ال أدري ما هو، إال أنً أظنه تعطؾ هللا على خلمه بالرحمة" وفً رواٌة:" 
 .(ٙٔ)[، أي:" وآتٌناه طهارة من اللنوب"ٖٔلوله تعالى:}َوَزَكاةً{ ]مرٌم :  
 .(2ٔ)لال الطبري:" هو الطهارة من اللنوب، واستعمال بدنه فً طاعة ربه" 
 .(1ٔ)التطهٌر"«: الزكاة» لال الزجاج:" 
 .(5ٔ)اةً{، لال: بركة"}َوَزك عن ابن عباس: 

                                                             

 .٘٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٙ٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٙ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٙ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٓٓٗ/2(:صٕٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .5٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٕٕٖ/ٖمعانً المرآن: (1ٔ)
 .ٕٓٓٗ/2(:صٖٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5ٔ)
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 .(ٔ)الطاعة واإلخبلص"«: الزكاة»ٌعنً بـ وروي عن ابن عباس :" 
 .(ٕ)عن لتادة، لوله: "}َوَزكاةً{، لال: الزكاة: العمل الصالح" 
" لال ابن جرٌج:"  ًّ الزكاة: العمل الصالح الزك

(ٖ). 
 .(ٗ)ٌعنً العمل الصالح الزاكً" لال الضحان:" 

 .(٘)صدلة تصدق هللا بها على أبوٌه"ولال الكلبً: ٌعنً: 
ًٌّا{ ]مرٌم :   [، أي:" وكان خائفًا مطًٌعا هلل تعالى، مإدًٌا ٖٔلوله تعالى:}َوَكاَن تَِم

فرائضه، مجتنبًا محارمه"
(ٙ). 

لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: وكان هلل خائفا مإّدٌا فرائضه، مجتنبا محارمه مسارعا  
 .(2)فً طاعته"
 .(1)مسلما ومخلصا مطٌعا، وكان من تمواه أنه لم ٌعمل خطٌئة وال هم بها" "لال البؽوي: 
 .(1)بها"

ابن عباس :"}َوَكاَن تَِمًٌّا{، لال: طهر فلم ٌعمل بلنب" عن 
(5). 

ًٌّا{، لال: لم ٌعصه ولم ٌهم بها"  عن سفٌان بن عٌٌنة أنه سئل عن لوله: "}َوَكاَن تَِم
(ٔٓ). 

 .(ٔٔ)أما الزكاة والتموى فمد عرفهما الناس" لال ابن زٌد:" 
كنا فً حلمة فً مسجد النبً ملسو هيلع هللا ىلص نتلاكر فضائل األنبٌاء، فلكرنا نوحا  لال ابن عباس:" 

وطول عبادته، ولكرنا إبراهٌم وموسى وعٌسى ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج علٌنا رسول هللا صلى 
فلكرنا له، فمال: أما إنه ال ٌنبؽً إن ٌكون أحد خٌرا « ما تلاكرون بٌنكم»هللا علٌه وسلم فمال: 

من ٌحٌى ابن زكرٌا، أما سمعتم هللا كٌؾ وصفه فً المرآن ٌا ٌحٌى خل الكتاب بموة إلى لوله: 
 .(ٕٔ)«"وكان تمٌا لم ٌعمل سٌئة لط ولم ٌهم بها

كل بنً آدم ٌؤتً ٌوم المٌامة وله لنب، »عن عمرو بن العاص لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  

 .(ٖٔ)«إال ما كان من ٌحٌى بن زكرٌا
ال ٌنبؽً ألحد إن ٌمول: أنا خٌر من ٌحٌى »عن ٌحٌى بن جعدة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  

 .(ٗٔ)«بن زكرٌا، ما هم بخطٌئة وال حاكت فً صدره امرأة
 

 المرآن
ٌِْه َولَمْ  ا بَِواِلَد  [ٗٔ({ ]مرٌم : ٌَٗٔكُْن َجبَّاًرا َعِصًٌّا ) }َوبَرًّ

 التفسٌر:
ا بوالدٌه مطٌعًا لهما، ولم ٌكن متكبًرا عن طاعة ربه، وال عن طاعة والدٌه، وال  وكان بارًّ

 عاصًٌا لربه، وال لوالدٌه.
ِه{ ]مرٌم :   ٌْ ا بَِواِلَد ا بوالدٌه مطٌعًا لهما"ٗٔلوله تعالى:}َوَبرًّ [، أي:" وكان بارًّ

(ٔ). 

                                                             

 .ٕٕٕ/٘حكاه عنه البؽوي فً التفسٌر:  (ٔ)
 .5٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٕ/٘حكاه عنه البؽوي فً التفسٌر:  (٘)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٕ/٘تفسٌر البؽوي: (1)
 .5٘ٔ/1ٔ، وكالطبري:ٕٔٓٗ/2(:صٖٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٔٓٗ/2(:صٖ٘ٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٔٓٗ/2(:صٖٙٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٔٓٗ/2(:ص2ٖٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٔٓٗ/2(:ص1ٖٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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 .(ٕ)لال مماتل:" ٌمول: وجعلناه مطٌعا لوالدٌه" 
 .(ٖ)أي: عطوفا" لال السمعانً:" 
 .(ٗ)أي: وجعلناه براً بوالدٌه" لال الزجاج:" 
لال الطبري:ٌمول:" وكان بّرا بوالدٌه، مسارعا فً طاعتهما ومحبتهما، ؼٌر عاّق  
 .(٘)بهما"
فعل بمعنى فاعل، والمعنى لطٌفا ٌعنً: البار، كالصب والطب، « البر» لال الواحدي:" 

 .(ٙ)بهما محسنا إلٌهما"
[، أي:" ولم ٌكن متكبًرا عن طاعة ربه، ٗٔلوله تعالى:}َولَْم ٌَكُْن َجبَّاًرا َعِصًٌّا{ ]مرٌم :  

 .(2)وال عن طاعة والدٌه، وال عاصًٌا لربه، وال لوالدٌه"
، ٌعنى: وال عاص }عصٌا{ -عز وجل -لال مماتل:" ٌعنً: متكبرا عن عبادة هللا 
 .(1)لربه"
لال الطبري:ٌمول:" ولم ٌكن مستكبرا عن طاعة ربه وطاعة والدٌه، ولكنه كان هلل  

ولوالدٌه متواضعا متللبل ٌؤتمر لما أمر به، وٌنتهً عما نُِهً عنه، ال ٌَْعِصً ربه، وال 
 .(5)والدٌه"
 

 المرآن
ٌِْه ٌَْوَم ُوِلَد َوٌَْوَم ٌَُموُت   [٘ٔ({ ]مرٌم : َ٘ٔوٌَْوَم ٌُْبعَُث َحًٌّا )}َوَساَلٌم َعلَ

 التفسٌر:
 وسبلم من هللا على ٌحٌى وأمان له ٌوم ُوِلد، وٌوم ٌموت، وٌوم ٌُبعث ِمن لبره حًٌا.

ٌِْه ٌَْوَم ُوِلَد{ ]مرٌم :   [، أي:" وسبلم من هللا على ٌحٌى وأمان ٘ٔلوله تعالى:}َوَسبَلٌم َعلَ

 .(ٓٔ)له ٌوم ُوِلد"
" ٌمول: وأمان من هللا ٌوم ولد، من أن ٌناله الشٌطان من السوء، بما ٌنال لال الطبري: 

كل بنً آدم ٌؤتً ٌوم المٌامة وله لنب »به بنً آدم، وللن أنه روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 
ه هللا إال ما كان من ٌحٌى بن زكرٌا]وللن أنه لم ٌكن له ما للرجل إال مثل هلا العود ولللن سما

 .(ٖٔ)"(ٕٔ)«(ٔٔ)سٌدا وحصورا ونبٌا من الصالحٌن[
 .(ٗٔ)ولال لتادة: "ما ألنب، وال هم بامرأة" 
 .(ٔ)[، أي:" سبلم علٌه من هللا فً ٌوم موته"٘ٔلوله تعالى:}َوٌَْوَم ٌَُموُت{ ]مرٌم :  

                                                                                                                                                                               

 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٕٕٖ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٓٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .25ٔ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٙ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٓٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 زٌادة على رواٌة الطبري. (ٔٔ)
( ، ولال: صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه. وابن عساكر ٖٔٔٗ، رلم ٗٓٗ/ٕأخرجه الحاكم )(ٕٔ)
(ٙٗ/ٔ2ٗ). 

 .ٓٙٔ/1ٔوأخرجه الطبري:
مل خطٌئة أو هم بها إال ما كان من لٌس أحد من اآلدمٌٌن إال لد ع :"ٗٓٔ/ٗٙوفً رواٌة أخرى البن عساكر:

 ".ٌحٌى بن زكرٌا
 .ٓٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٓٙٔ/11ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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لال الطبري:" ٌمول: وأمان من هللا تعالى لكره له من فتانً المبر، ومن هول  
 .(ٕ)المطلع"
ًٌّا{ ]مرٌم :   [، أي:"سبلم علٌه من هللا ٌوم ٌُبعث من ٘ٔلوله تعالى:}َوٌَْوَم ٌُْبعَُث َح
 .(ٖ)لبره"
لال الطبري:" ٌمول: وأمان له من علاب هللا ٌوم المٌامة، ٌوم الفزع األكبر، من أن  

 .(ٗ)ٌروعه شًء، أو أن ٌفزعه ما ٌفزع الخلك"
فمال له عٌسى: استؽفر لً، أنت خٌر منً، فمال له لال الحسن:" إن عٌسى وٌحٌى التمٌا  

اآلخر: استؽفر لً، أنت خٌر منً، فمال له عٌسى: أنت خٌر منً، سلمت على نفسً، وسلم هللا 
 .(٘)علٌن، فعرؾ وهللا فضلها"

ًَّ ٌَْوَم ُوِلْدُت َوٌَْوَم أَُموُت  ، ٌعنً لوله تعالى:«سلمت على نفسً»لوله   }َوالسَّبَلُم َعلَ
ًٌّا{ ]مرٌم : َوٌَ  ٌِْه{  ، ٌمصد به لوله تعالى:«سلم هللا علٌن :»[، ولوله ْٖٖوَم أُْبَعُث َح }َوَسبَلٌم َعلَ

 [.٘ٔ]مرٌم : 
لال سفٌان بن عٌٌنة:" أوحش ما ٌكون الخلك فً ثبلثة مواطن: ٌوم ٌولد فٌرى نفسه  

رى نفسه فً محشر خارجا مما كان فٌه، وٌوم ٌموت فٌرى لوما لم ٌكن عاٌنهم، وٌوم ٌبعث فٌ
عظٌم، لال: فؤكرم هللا فٌها ٌحٌى بن زكرٌا، فخصه بالسبلم علٌه، فمال :}وسبلم علٌه ٌوم ولد 

 .(ٙ)وٌوم ٌموت وٌوم ٌبعث حٌا{"
 [:٘ٔ-ٕٔفوائد اآلٌات:]

 وجوب أخل المرآن بجد وحزم لراءة وحفظا وعمبل بما فٌه. -ٔ
 وغ فمد أوتً الحكم صبٌا.صدق لول أهل العلم من حفظ المرآن فً سن ما لبل البل -ٕ
 وجوب البر بالوالدٌن ورحمتهما والحنان علٌهما والتواضع لهما. -ٖ

 
 المرآن

 [ٙٔ({ ]مرٌم : ٙٔ}َواْذكُْر فًِ اْلِكتَاِب َمْرٌََم إِِذ اْنتَبَذَْت ِمْن أَْهِلَها َمَكانًا َشْرلًٌِّا )
 التفسٌر:
تباعدت عن أهلها، فاتخلت لها مكانًا مما فً هلا المرآن خبر مرٌم إل  -أٌها الرسول  -والكر 

 ٌلً الشرق عنهم.
فً  -أٌها الرسول  -[، أي:" والكر ٙٔلوله تعالى:}َواْلكُْر فًِ اْلِكتَاِب َمْرٌََم{ ]مرٌم :  

 .(2)هلا المرآن خبر مرٌم"
 اللي أنزله لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: والكر ٌا دمحم فً كتاب هللا 

 .(1)علٌن بالحك مرٌم ابنة عمران"
 .(5)ٌمول للنبً: أي: الرأه علٌهم ٌعنً أمر مرٌم" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٓٔ)أي: ألكر أمرها، فنن فٌه عجبا" لال أبو هبلل العسكري:" 
 .(ٔٔ)ولال السدي: "ٌمول: الكر ألهل مكة أمر مرٌم" 

                                                                                                                                                                               

 .5٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٓٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5٘ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٓٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .ٕٕٕالوجوه والنظائر: (ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم، انظر: التفسٌر: (ٔٔ)
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[، أي:" إل تباعدت عن أهلها، ْٙٔهِلَها َمَكاًنا َشْرلًٌِّا{ ]مرٌم : لوله تعالى:}إِِل اْنتَبَلَْت ِمْن أَ  
 .(ٔ)فاتخلت لها مكانًا مما ٌلً الشرق عنهم"

لال الطبري:" حٌن اعتزلت من أهلها، وانفردت عنهم، فتنحت واعتزلت من أهلها فً  
الشمس، ألن موضع لبل مشرق الشمس دون مؽربها، ولٌل: إنها إنما صارت بمكان ٌلً مشرق 
 .(ٕ)ما ٌلً المشرق عندهم كان خٌرا مما ٌلً المؽرب، وكللن للن فٌما لكر عند العرب"

شاسعا  ، "(ٗ)}مكانا شرلٌا{، من لبل المشرق"، "(ٖ)أي: انفردت من أهلها" لال لتادة:" 
  .(٘)متنحٌا"
خرجت مرٌم إلى جانب المحراب لحٌض أصابها، وهو لوله: }فانتبلت من  لال السدي:" 

 .(ٙ)أهلها مكانا شرلٌا{: فً شرلً المحراب"
 .(2)خرجت مكانا شرلٌا" لال ابن عباس:" 
 .(1)"أظلتها الشمس أن ٌراها أحد منهم لال ابن عباس:"مكانا 
إنً ألعلم خلك هللا ألي شًء اتخلت النصارى المشرق لبلة، لمول هللا:  لال ابن عباس:" 

 .(5)}فانتبلت من أهلها مكانا شرلٌا{، فاتخلوا مٌبلد عٌسى لبلة"
إن أهل الكتاب كتب علٌهم الصبلة إلى البٌت، والحج هلل، وما صرفهم  ولال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)ٌا{، فصلوا لبل مطلع الشمس"عنهما إال تؤوٌل ربن }إل انتبلت من أهلها مكانا شرل
لالت مرٌم علٌها السبلم: كنت إلا خلوت حدثنً عٌسى وكلمنً وهو فً  لال مجاهد:" 

 .(ٔٔ)بطنً، وإلا كنت مع الناس سبح فً بطنً وكبر"
 

 المرآن
ٌَْها ُروَحنَا فَتََمثََّل لََها بََشًرا  [2ٔ({ ]مرٌم : 2َٔسِوًٌّا ) }فَاتََّخذَْت ِمْن ُدونِِهْم ِحَجابًا فَؤَْرَسْلنَا إِلَ

 التفسٌر:
فجعلت ِمن دون أهلها ستًرا ٌسترها عنهم وعن الناس، فؤرسلنا إلٌها الملَن جبرٌل، فتمثَّل لها فً 

 صورة إنسان تام الَخْلك.
[، أي:" فجعلت ِمن دون أهلها ستًرا 2ٔلوله تعالى:}فَاتََّخلَْت ِمْن ُدونِِهْم ِحَجاًبا{ ]مرٌم :  
 .(ٕٔ)نهم وعن الناس"ٌسترها ع
لال الطبري:" ٌمول: فاتخلت من دون أهلها سترا ٌسترها عنهم وعن الناس، ولكر عن  

 .(ٖٔ)ابن عباس، أنها صارت بمكان ٌلً المشرق، ألن هللا أظلها بالشمس، وجعل لها منها حجابا"
 .(ٗٔ)"عن السدي :"}فاتخلت من دونهم حجابا{، من الجدران 

                                                             

 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٔٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٙٔ-ٕٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٕٓٗ/2(:ص2ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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، أنه لال لعمر بن الخطاب:" لم استحب النصارى -عنهما رضً هللا-عن ابن عباس  
الحجب على ملابحهم؟ لال: إنما ٌستحب النصارى الحجب على ملابحهم ومناسكهم لمول هللا 

 .(ٔ)سبحانه وتعالى: }فاتخلت من دونهم حجابا{"
َها ُروَحنَا{ ]مرٌم :   ٌْ  .(ٕ)ملَن جبرٌل"[، أي:" فؤرسلنا إلٌها ال2ٔلوله تعالى:}فَؤَْرَسْلَنا إِلَ
لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: فؤرسلنا إلٌها حٌن انتبلت من أهلها مكانا شرلٌا،  

 .(ٖ)واتخلت من دونهم حجابا: جبرٌل"
 .(ٗ)أرسل إلٌها فٌما لكر لنا جبرٌل" لال لتادة:" 
فلما طهرت، ٌعنً مرٌم من حٌضها، إلا هً برجل معها، وهو لوله  لال السدي:" 
 .(٘)إلٌها روحنا فتمثل لها بشرا سوٌا{"}فؤرسلنا 
 .(ٙ)نفخ جبرٌل فً درعها، فبلؽت حٌث شاء هللا" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(2)بعث هللا إلٌها ملكا فنفخ فً جٌبها، فدخل فً الفرج" لال أبو صالح:" 
 .(1)، بفتح الراء«فؤرسلنا إلٌها روحنا»ولرأ أبو نهٌن وأبو حٌوة:  
[، أي:" فتمثَّل لها فً صورة إنسان تام 2ٔتعالى:}فَتََمثََّل لََها بََشًرا َسِوًٌّا{ ]مرٌم : لوله  
 .(5)الَخْلك"
لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: فتشبه لها فً صورة آدمً سوي الخلك منهم، ٌعنً فً  

 .(ٓٔ)صورة رجل من بنً آدم معتدل الخلك"
 .(ٔٔ)لد مثله هللا بشرا سوٌا"لال وهب بن منبه:" وجدت عندها جبرٌل  
ًّ بن كعب:"  تمثل لها روح عٌسى فً صورة بشر فحملته. لال: حملت اللي  لال أب

 .(ٕٔ)خاطبها دخل فً فٌها"
 .(ٖٔ)لال ابن عباس: "جاءها فً صورة شاب أبٌض الوجه جعد لطط حٌن طر شاربه" 

وال تنفر عنه، ولو بدا لال المفسرون: "إنما تمثل لها فً صورة اإلنسان لتسؤنس بكبلمه  
 .(ٗٔ)لها فً الصورة الملكٌة لنفرْت ولم تمدر على السماع لكبلمه"

 
 المرآن

ْحَمِن ِمْنَن إِْن كُْنَت تَِمًٌّا )  [2ٔ({ ]مرٌم : 2ٔ}لَالَْت إِنًِّ أَعُوذُ بِالرَّ
 التفسٌر:

 .لالت مرٌم له: إنً أستجٌر بالرحمن منن أن تنالنً بسوء إن كنت ممن ٌتمً هللا
لال الطبري:" ٌمول : فخافت مرٌم رسولنا، إل تمثل لها بشرا سوٌا، وظنته رجبل ٌرٌدها  

على نفسها، فمالت: إنً أعول أٌها الرجل بالرحمن منن، تمول: أستجٌر بالرحمن منن أن تنال 

                                                             

 .ٕٕٓٗ/2(:ص2ٖ٘ٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 . ٖٙٔ/1ٔأخرجه الطبري:(ٗ)
 . ٖٙٔ/1ٔأخرجه الطبري:(٘)
 .ٖٕٓٗ/2(:ص21ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕٓٗ/2(:ص2ٖٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٗٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (1)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 . ٖٙٔ/1ٔأخرجه الطبري:(ٔٔ)
 .ٖٕٓٗ/2(:ص1ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٖٔ)
 . 5ٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر:(ٗٔ)
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منً ما حرمه علٌن إن كنت لا تموى له تتمً محارمه، وتجتنب معاصٌه  ألن من كان هلل تمٌا، 
 .(ٔ)ٌجتنب للن"فننه 

ِ منن" لال الزجاج:"  ِ ِمنَن، فنن كنت تمٌاً فَستتعظُ بتعولي باَّللَّ تؤوٌله: إنى أَعُولُ باَّللَّ
(ٕ). 

 .(ٖ)خشٌت أن ٌكون إنما ٌرٌدها على نفسها" لال ابن جرٌج:" 
 .(ٗ)فلما رأته فزعت منه" لال السدي:" 
الحجاب فلما رأته تعولت  عن عطاء بن ٌسار: "إن جبرٌل أتاها فً صورة رجل فكشؾ 

منه، فنفخ فً جٌب درعها فبلؽت، فلكر للن فً المدٌنة، فهجر زكرٌا وترن، وكان لبل للن 
 .(٘)ٌستفتى وٌؤتٌه الناس، حتى إن كان لٌسلم على الرجل فما ٌكلمه"

لال الصابونً: " ودلَّ على عفافها وورعها أنها تعولت باهلل من تلن الصورة الجمٌلة  
فً الحسن }لَاَلْت إنً أَعُولُ بالرحمن ِمنَن إِن كُنَت تَِمٌّاً{"الفائمة 

(ٙ). 
ألن مرٌم خافت جبرٌل على نفسها حٌن دنا فمالت:}إِّنًِ أَعُولُ{، أي:  لال الماوردي:" 

ْحَمِن ِمنَن{، فاستؽاثت باهلل فً امتناعها منه" أمتنع }بِالرَّ
(2). 

أي: باللي ٌرحمنى  -« باهلل»م تمل: ، ول«بالرحمن»ومعنى لولها  لال المشٌري:" 
 .(1)فٌحفظنى منن"

مؤمون وإنما ٌستعال من « التمً»فنن لٌل : فلم لالت:}إن كُنَت تَِمٌّاً{، ولال الماوردي :"
 ؼٌر التمً ؟

 ففٌه وجهان : 
  أحدهما : أن معنى كبلمها: إن كنت تمٌاً هلل فستمتنع من استعالتً وتنزجر عنً من خوفه.

 .(5)لمد علمت مرٌم إن التمً لو نهٌة" وائل:"لال أبو 
 .(ٓٔ)"ألن التمً هو اللي ٌعٌل من استعال باهلل لال الجصاص:"

 .(ٔٔ)تعبده" -عز وجل -ٌعنً: مخلصا هلل {"إن كنت تمٌالال مماتل:}
 .(ٕٔ)لال الحسن: "أي: إن كنت تمٌا له فاجتنبنً"

إن كنت تعرؾ هللا وتكون متمٌا مخالفة أمره فننى أعول باهلل منن  وحكً المشٌري:أي:"
 .(ٖٔ)وأحلر عموبته"

أرادت إن كان ٌرجى منن أن تتمى هللا وتخشاه وتحفل باالستعالة به،  لال الزمخشري:"
ٌٌْر لَكُْم إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{ ]هود :  ِ َخ  .(ٗٔ)["1ٙفننى عائدة به منن كموله تعالى: }بَِمٌَُّت َّللاَّ

ى: تمٌاً، فخافت أن ٌكون  الثانً : أنه كان اسماً لرجل فاجر من بنً إسرائٌل مشهور بالعهر ٌَُسمَّ
ً اللي ال ٌؤتً إال للفاحشة، فمالت: إنً أعول بالرحمن  اللي جاءها هو للن الرجل المسمى: تمٌا

 .(٘ٔ)منن إن كنت تمٌاً ، لاله بن عباس

                                                             

 .ٗٙٔ-ٖٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٖ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٗٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٗٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٓٗ/2(:ص25ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 . 5ٙٔ/ٕصفوة التفاسٌر:(ٙ)
 .ٖٖٙ/ٖالنكت والعٌون: (2)
 .ٖٕٗ/ٕلطائؾ اإلشارات: (1)
 .ٖٕٓٗ/2(:ص1ٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٗٔ/ٔأحكام المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 . 5ٕٔ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:(ٕٔ)
 .ٖٕٗ/ٕلطائؾ اإلشارات: (ٖٔ)
 .5/ٖالكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٕٗٔ/ٖ. لكره أٌضا ابن األنباري، كما فً زاد المسٌر:ٖٖٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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تتمً هللا، فستنتهً بتعولي منن، هلا هو المول عند  المعنى: إن كنتلال ابن الجوزي:" 
 .(ٔ)المحممٌن"
 .(ٕ)«إال أن تكون تمٌا»وفً لراءة علً رضً هللا عنه، وابن مسعود، وأبً رجاء:  

  

                                                             

 .ٕٗٔ/ٖزاد المسٌر: (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٖالمسٌر: انظر: زاد (ٕ)
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 المرآن
 [2ٔ({ ]مرٌم : 2ٔ}لَاَل إِنََّما أَنَا َرسُوُل َرّبِِن ِِلََهَب لَِن ؼاَُلًما َزِكًٌّا )

 التفسٌر:
 لَن: إنما أنا رسول ربن بعثنً إلٌن  ألهب لن ؼبلًما طاهًرا من اللنوب.لال لها المَ 
لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: فمال لها روحنا: إنما أنا رسول ربن ٌا مرٌم أرسلنً  

 .(ٔ)إلٌن }ألهب لن ؼبلما زكٌا{"
أى إنما أنا رسول من استعلت به، ألكون سببا فً هبة الؽبلم بالنفخ  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)فً الدرع"
 .(ٖ)عن لتادة لوله: "} ؼبلما زكٌا{، لال: صالحا" 

تعرؾ جبرٌل إلٌها بما سكن روعها، ولرن ممالته بالتبشٌر لها بعٌسى  لال المشٌري:"
 .(ٗ)علٌه السبلم"
، بمعنى: إنما أنا رسول ربن «لن ؼبلما زكٌالٌهب :»ولرأ للن أبو عمرو بن العبلء  

 .(٘)أرسلنً إلٌن لٌهب هللا لن ؼبلما زكٌا
، وكللن لرأ أبو عمرو: «ِلٌَهَب لنَ »أكثر المراءة :}ألَهَب{، وُرَوٌَت  لال الزجاج:" 
 .(ٙ)«"ِلنََهَب لِن كُبلماً َزكٌا»
 

 المرآن
ًٌّا )}لَالَْت أَنَّى ٌَكُوُن ِلً ؼاَُلٌم َولَْم   [ٕٓ({ ]مرٌم : ٌَْٕٓمَسْسنًِ بََشٌر َولَْم أَُن بَِؽ

 التفسٌر:
 لالت مرٌم للَملَن: كٌؾ ٌكون لً ؼبلم، ولم ٌمسسنً بشر بنكاحٍ حبلل، ولم أُن زانٌة؟

[، أي:" لالت مرٌم ٕٓلوله تعالى:}لَالَْت أَنَّى ٌَُكوُن ِلً ؼُبَلٌم َولَْم ٌَْمَسْسنًِ بََشٌر{ ]مرٌم :  
 .(2)ن: كٌؾ ٌكون لً ؼبلم، ولم ٌمسسنً بشر بنكاحٍ حبلل"للَملَ 

لال الزجاج:" أي: لم ٌَمَسْسنً بشر على جهة تََزوٌج" 
(1). 

عبارة عن النكاح الحبلل، ألنه كناٌة عنه، كموله «: المس»جعل  لال الزمخشري:" 
/ َٖٗمْستُُم النَِّساء{ ]النساء : [، }أَْو الَ 5ٗ/ األحزاب:2ٖٕتعالى: }ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوهُن{ ]البمرة : 

[ والزنا لٌس كللن، إنما ٌمال فٌه: فجر بها وخبث بها وما أشبه للن، ولٌس بممن أن ٙالمائدة:
 .(5)تراعى فٌه الكناٌات واآلداب"

 .(ٓٔ)[، أي:" ولم أُن زانٌة"ٕٓلوله تعالى:}َولَْم أَُن بَِؽًٌّا{ ]مرٌم :  
 .(ٔٔ)على ؼٌر حد التزوٌج"لال الزجاج:" أي: وال لِرْبت  
 .(ٕٔ)عن سعٌد بن جبٌر:" }ولم أن بؽٌا{، لال: زانٌة" 
معنى اآلٌة: لٌس لً زوج، ولست بزانٌة، وإنما ٌكون الولد من  لال ابن الجوزي:" 

 .(ٔ)هاتٌن الجهتٌن"

                                                             

 .ٗٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٕٓٗ/2(:ص1ٕٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٗ/ٕلطائؾ اإلشارات: (ٗ)
 .ٗٙٔ/1ٔ، وانظر: تفسٌر الطبري:ٓٗٗحجة المراءات: (٘)
 .ٖٕٖ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕٖ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٓٔ/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٕٖ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٕٓٗ/2(:ص1ٖٖٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٕ)البؽى: الفاجرة التً تبؽى الرجال" لال الزمخشري:" 
ألنه وصؾ ٌؽلب على النساء، فملما تمول « بؽٌة»لال ابن األنباري: "وإنما لم ٌمل:  

ألنه « بؽٌة»العرب: رجل بؽً، فٌجري مجرى حائض، وعالر. ولال ؼٌره: إنما لم ٌمل: 
 .(ٖ)«"فاعل»بمعنى: « فعٌل»مصروؾ عن وجهه، فهو 

 
 المرآن

ًَّ َهٌٌِّن َوِلنَْجعَلَهُ آٌَةً ِللنَّاِس وَ  ({ َٕٔرْحَمةً ِمنَّا َوَكاَن أَْمًرا َمْمِضًٌّا )}لَاَل َكذَِلِن لَاَل َربُِّن ُهَو َعلَ
 [ٕٔ]مرٌم : 
 التفسٌر:

ًٌّا، ولكن ربن لال:  لال لها الَملَن: هكلا األمر كما تصفٌن من أنه لم ٌمسسن بشر، ولم تكونً بَِؽ
ًَّ سهل  ولٌكون هلا الؽبلم عبلمة للناس تدل على لدرة هللا تعالى، ورحمة منَّا به  األمر عل

دته وبالناس، وكان وجود عٌسى على هله الحالة لضاء سابمًا ممدًَّرا، مسطوًرا فً اللوح وبوال
 المحفوظ، فبل بد ِمن نفوله.

[، أي:" ال لها الَملَن: هكلا األمر كما تصفٌن من أنه ٕٔلوله تعالى:}لَاَل َكلَِلِن{ ]مرٌم :  
لم ٌمسسن بشر، ولم تكونً بَِؽًٌّا"
(ٗ). 

لها جبرٌل: هكلا األمر كما تصفٌن، من أنن لم ٌمسسن بشر ولم لال الطبري:" لال  
 .(٘)تكونً بؽٌا"
 .(ٙ)ولال الزجاج:" أي: األمر على ما وصفت لِن" 
ًَّ َهٌٌِّن{ ]مرٌم :   ًَّ ٕٔلوله تعالى:}لَاَل َربُِّن هَُو َعلَ [، أي:" ولكن ربن لال: األمر عل
 .(2)سهل"

بلم اللي للت أن أهبه لن علً هٌن ال ٌتعلر لال الطبري:" ولكن ربن لال: خلك الؽ 
 .(1)علً خلمه، وهبته لن من ؼٌر فحل ٌفتحلن"

 .(5)المعنى: أنه ٌسٌر علً أن أهب لن ؼبلما من ؼٌر أب" لال ابن الجوزي:" 
[، أي:" ولٌكون هلا الؽبلم عبلمة للناس ٕٔلوله تعالى:}َوِلنَْجعَلَهُ آٌَةً ِللنَّاِس{ ]مرٌم :  
 .(ٓٔ)رة هللا تعالى"تدل على لد
لال الطبري:" ٌمول: وكً نجعل الؽبلم اللي نهبه لن عبلمة وحجة على خلمً أهبه  
 .(ٔٔ)لن"

 .(ٕٔ)أي: داللة على لدرتنا كونه من ؼٌر أب" لال ابن الجوزي:" 
 .(ٖٔ)[، أي:" ورحمة منَّا به وبوالدته وبالناس"ٕٔلوله تعالى:}َوَرْحَمةً ِمنَّا{ ]مرٌم :  
 .(ٗٔ)الطبري:" ٌمول: ورحمة منا لن، ولمن آمن به وصدله أخلمه منن"لال  

                                                                                                                                                                               

 . ٕٗٔ/ٖزاد المسٌر:(ٔ)
 .ٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٗٔ/ٖزاد المسٌر: (ٖ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .٘ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٖ/ٖمعانً المرآن (ٙ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .٘ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 . ٕٗٔ/ٖزاد المسٌر:(5)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .٘ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 . ٕٗٔ/ٖزاد المسٌر:(ٕٔ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .٘ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 .(ٔ)لال مماتل:" ٌعنً ونعمة منا لمن تبعه على دٌنه" 
ًٌّا{ ]مرٌم :   [، أي:" وكان وجود عٌسى على هله الحالة ٕٔلوله تعالى:}َوَكاَن أَْمًرا َمْمِض

ًرا، مسطوًرا فً اللوح المحفوظ، فبل بد  .(ٕ)ِمن نفوله" لضاء سابمًا ممدَّ
لال الطبري:" ٌمول: وكان خلمه منن أمرا لد لضاه هللا، ومضى فً حكمه وسابك علمه  

 .(ٖ)أنه كائن منن"
 .(ٗ)أي: أن هللا لد عزم على للن، فلٌس منه بد" لال وهب بن منبه:" 
 .(٘)فً اللوح المحفوظ أنه كائن ال بد" -عز وجل -لال مماتل:" لضى هللا 
ِ  لال الزجاج:"   .(ٙ)أْن ٌمَع" -عز وجل  -أي: وكاَن أمراً َسابماً فً علم َّللاَّ
أي: وكان خلمه أمرا محكوما به، مفروؼا عنه، سابما فً علم هللا  لال ابن الجوزي:" 

 .(2)تعالى كونه"
 [:ٕٔ-ٙٔفوائد اآلٌات:]

 بٌان شرؾ مرٌم وكرامتها على ربها. -ٔ
 فضٌلة العفة والحٌاء. -ٕ
 كما ألن هللا تعالى لهم.كون المبلئكة ٌتشكلون  -ٖ
 مشروعٌة التعول باهلل من كل ما ٌخاؾ من إنسان أو جان. -ٗ
 التموى مانعة من فعل األلى بالناس أو إدخال الضرر علٌهم. -٘
 خلك عٌسى آٌة مبصرة تتجلى فٌها لدرة هللا تعالى على الخلك بدأ وإعادة. -ٙ
 

 المرآن
 [ٕٕ({ ]مرٌم : ٕٕا )}فََحَملَتْهُ فَاْنتَبَذَْت بِِه َمَكانًا لَِصًٌّ 

 التفسٌر:
ٌْب لمٌصها، فوصلت النفخة إلى َرِحِمها، فولع  فحملت مرٌم بالؽبلم بعد أن نفخ جبرٌل فً َج

 الحمل بسبب للن، فتباعدت به إلى مكان بعٌد عن الناس.
[، أي:" فحملت مرٌم بالؽبلم بعد أن نفخ جبرٌل فً ٕٕ}فََحَملَتْهُ{ ]مرٌم : لوله تعالى: 
ٌْب   .(1)لمٌصها، فوصلت النفخة إلى َرِحِمها، فولع الحمل بسبب للن"َج
 .(5)لال ابن جرٌج: ٌمولون: إنه إنما نفخ فً جٌب درعها وكمها" 
 .(ٓٔ)لال وهب:" ثم نفخ فً جٌب درعها حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت" 
لما لال للن، ٌعنً لما لال جبرٌل :}لال كللن لال ربن هو علً هٌن{ ....  لال وهب:" 

 .(ٔٔ)اآلٌة استسلمت ألمر هللا، فنفخ فً جٌبها ثم انصرؾ عنها"
طرحت علٌها جلبابها لما لال جبرٌل للن لها، فؤخل جبرٌل بكمٌها، فنفخ  لال السدي:" 

صدرها، فحملت، فؤتتها أختها امرأة فً جٌب درعها، وكان مشمولا من لدامها، فدخلت النفخة 
زكرٌا لٌلة تزورها  فلما فتحت لها الباب التزمتها، فمالت امرأة زكرٌا: ٌا مرٌم أشعرت أنً 

                                                             

 .ٕٗٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٕٖ/ٖمعانً المرآن (ٙ)
 . ٕٗٔ/ٖزاد المسٌر:(2)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٙٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٙٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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حبلى، لالت مرٌم: أشعرت أٌضا أنً حبلى، لالت امرأة زكرٌا: إنً وجدت ما فً بطنً ٌسجد 
 .(ٔ)لما فً بطنن، فللن لوله :}مصدلا بكلمة من هللا{"

[، أي:" فتباعدت به إلى مكان بعٌد عن ٕٕ}فَاْنتَبََلْت بِِه َمَكاًنا لَِصًٌّا{ ]مرٌم : تعالى: لوله 
 .(ٕ)الناس"
ٌمول: فاعتزلت باللي حملته، وهو عٌسى، وتنحت به عن الناس مكانا  لال الطبري:" 

ا لال لصٌا ٌمول: مكانا نائٌا لاصٌا عن الناس، ٌمال: هو بمكان لاص، ولصً بمعنى واحد، كم
 :(ٖ)الراجز

ِ ... ِمنًِّ لي المالَُورةِ الَمْمِلً" ًّ لَتَْمعُِدنَّ َمْمعََد المَِص
(ٗ). 

ًٌّا{، لال: لاصٌا"  عن مجاهد، لوله :"}َمَكانًا لَِص
(٘). 

لما بلػ أن تضع مرٌم، خرجت إلى جانب المحراب الشرلً منه فؤتت  لال السدي:" 
 .(ٙ)ألصاه"
 

 المرآن
ٌْتَنًِ ِمتُّ َلْبَل َهذَا َوكُْنُت نَْسًٌا َمْنِسًٌّا )}فَؤََجاَءَها  ({ ]مرٌم ٖٕاْلَمَخاُض إِلَى ِجْذعِ النَّْخلَِة لَالَْت ٌَا لَ

 :ٕٖ] 

 التفسٌر:
فؤلجؤها َطْلُك الحمل إلى جلع النخلة فمالت: ٌا لٌتنً متُّ لبل هلا الٌوم، وكنت شٌئًا ال ٌُْعَرؾ، 

 أنا؟وال ٌُْلَكر، وال ٌُْدَرى َمن 
[، أي:" فؤلجؤها َطْلُك الحمل ٖٕلوله تعالى:}فَؤََجاَءَها اْلَمَخاُض إَِلى ِجْلعِ النَّْخلَِة{ ]مرٌم :  

 .(2)إلى جلع النخلة"

 .(1)لال مماتل:" ألجؤها المخاض" 
 .(5)لال السدي:" ألجؤها المخاض إلى جلع النخلة" 
 .(ٓٔ)لال لتادة:" اضطّرها إلى جلع النخلة" 
هل العلم فً المكان اللي انتبلت مرٌم بعٌسى لوضعه، وأجاَءها إلٌه المخاض، واختلؾ أ 
 على لولٌن:

أحدهما:أنه كان للن فً أدنى أرض مصر، وآخر أرض الشؤم، وللن أنها هربت من لومها لما 
 .(ٔٔ)حملت، فتوجهت نحو مصر هاربة منهم. لاله وهب بن منبه

                                                             

 .ٙٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
( ٙٔٔ - ٘ٔٔ ص للعٌنً الشواهد مختصر فً المبلئد فوائد انظر) الراجز العجاج ابن لرإبة البٌتان(ٖ)

 الصبً لن لٌا أبو أنى...  العلً بربن تحلفً أو: وهما آخران بٌتان وبعدهما
 ممعد فً أي فٌه، مفعول أنه على أو المعود بمعنى الممعد ٌكون أن على. مطلك مفعول إما: المصً وممعد
. خلمه لسوء الناس، ٌخالط ال أي: لالورة رجل وٌمال. بعد إلا: ٌمصو المكان لصا من البعٌد، أي المصً،
 لصوا، عنه لصا( لصا: العرب لسان) وفً. للمصً صفتان وهما. بالكسر للى ٌملٌه لبله من المبؽض والمملً
 والمصً. بعد( : فعول على) لصوا ٌمصو المكان ولصا بعد( : الصاد بكسر) ولصً ولصاء، ولصا ولصوا
 .وأنصار ونصٌر وأشهاد، كشاهد فٌهما، ألصاء: والجمع البعٌد،: والماصً

 .2ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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لما اشتملت مرٌم على الحمل، كان معها لَرابة لها، ٌمال له ٌوسؾ  لال وهب بن منبه:" 
النَّجار، وكانا منطلمٌن إلى المسجد اللي عند جبل صهٌون، وكان للن المسجد ٌومئل من أعظم 
مساجدهم، فكانت مرٌم وٌوسؾ ٌخدمان فً للن المسجد، فً للن الزمان، وكان لخدمته فضل 

ن معالجته بؤنفسهما، تحبٌره وكناسته وطهوره، وكل عمل ٌعمل عظٌم، فرؼبا فً للن، فكانا ٌلٌا
فٌه، وكان ال ٌعمل من أهل زمانهما أحد أشّد اجتهاًدا وعبادة منهما، فكان أّول من أنكر حمل 
مرٌم صاِحبُها ٌوسؾ  فلما رأى اللي بها استفظعه، وعظم علٌه، وفظع به، فلم ٌدر على مالا 

ٌتهمها، لكر صبلحها وبراءتها، وأنها لم تؽب عنه ساعة لّط  ٌضع أمرها، فنلا أراد ٌوسؾ أن 
وإلا أراد أن ٌبرئها، رأى اللي ظهر علٌها  فلما اشتّد علٌه للن كلمها، فكان أّول كبلمه إٌاها أن 
لال لها: إنه لد حدث فً نفسً من أمرن أمر لد خشٌته، ولد َحَرصت على أن أمٌته وأكتمه فً 

الكبلم فٌه أشفى لصدري، لالت: فمل لوال جمٌبل لال: ما كنت أللول  نفسً، فؽلبنً للن، فرأٌت
لن إال للن، فحدثٌنً، هل ٌنبت زرع بؽٌر بلر؟ لالت: نعم، لال: فهل تنبت شجرة من ؼٌر ؼٌث 
ٌصٌبها؟ لالت: نعم، لال: فهل ٌكون ولد من ؼٌر لكر؟ لالت: نعم، ألم تعلم أن هللا تبارن وتعالى 

من ؼٌر بلر، والبلر ٌومئل إنما صار من الزرع اللي أنبته هللا من ؼٌر  أنبت الزرع ٌوم خلمه
بلر  أو لم تعلم أن هللا بمدرته أنبت الشجر بؽٌر ؼٌث، وأنه جعل بتلن المدرة الؽٌث حٌاة للشجر 
بعد ما خلك كّل واحد منهما وحده، أم تمول: لن ٌمدر هللا على أن ٌنبت الشجر حتى استعان علٌه 

ال للن لم ٌمدر على إنباته؟ لال ٌوسؾ لها: ال ألول هلا، ولكنً أعلم أن هللا تبارن بالماء، ولو
وتعالى بمدرته على ما ٌشاء ٌمول لللن كن فٌكون، لالت مرٌم: أو لم تعلم أن هللا تبارن وتعالى 
 خلك آدم وامرأته من ؼٌر أنثى وال لكر؟ لال: بلى، فلما لالت له للن، ولع فً نفسه أن اللي بها
شًء من هللا تبارن وتعالى، وأنه ال ٌسعه أن ٌسؤلها عنه، وللن لما رأى من كتمانها لللن، ثم 
تولى ٌوسؾ خدمة المسجد، وكفاها كل عمل كانت تعمل فٌه، وللن لما رأى من رلة جسمها، 

واصفرار لونها، وكلؾ وجهها، ونتّو بطنها، وضعؾ لّوتها، ودأب نظرها، ولم تكن مرٌم لبل 
ن  فلما دنا نفاسها أوحى هللا إلٌها أن أخرجً من أرض لومن، فننهم إن ظفروا بن للن كلل

عٌرون، ولتلوا ولدن، فؤفضت للن إلى أختها، وأختها حٌنئل ُحبلى، ولد بشرت بٌحٌى، فلما 
التمٌا وجدت أّم ٌحٌى ما فً بطنها خّر لوجهه ساجدا معترفا لعٌسى، فاحتملها ٌوسؾ إلى أرض 

ه لٌس بٌنها حٌن ركبت وبٌن اإلكاؾ شًء، فانطلك ٌوسؾ بها حتى إلا كان مصر على حمار ل
متاخما ألرض مصر فً منمطع ببلد لومها، أدرن مرٌم النفاس، ألجؤها إلى آرّي حمار، ٌعنى 
ملود الحمار، وأصل نخلة، وللن فً زمان أحسبه بردا أو حّرا "الشّن من أبً جعفر"، فاشتّد 

دت منه شّدة التجؤت إلى النخلة فاحتضنتها واحتوشتها المبلئكة، على مرٌم المخاض  فلما وج
 .(ٔ)لاموا صفوفًا محدلٌن بها"

لال: لما حضر والُدها، ٌعنً مرٌم، ووجدت ما  وفً رواٌة أخرى لال وهب بن منبه:" 
تجد المرأة من الطلك، خرجت من المدٌنة مؽربة من إٌلٌاء، حتى تدركها الوالدة إلى لرٌة من 
إٌلٌاء على ستة أمٌال ٌمال لها بٌت لحم، فؤجاءها المخاض إلى أصل نخلة إلٌها ملود بمرة تحتها 

 .(ٕ)ربٌع من الماء، فوضعته عندها"
أنها خرجت لما حضر وضعها ما فً بطنها إلى جانب المحراب الشرلً منه، فؤتت : الثانً

 .(ٖ)ألصاه فؤلجؤها المخاض إلى ِجْلعِ النخلة، وهلا لول السدي
 .(ٗ)ما هً إال أن حملت فوضعت" لال ابن عباس:" 
ٌْتَِنً ِمتُّ لَْبَل َهلَا{ ]مرٌم :   ٌا لٌتنً متُّ لبل هلا [، أي:" فمالت: ٖٕلوله تعالى:}لَالَْت ٌَا لَ
 .(٘)الٌوم"

                                                             

 .2ٓٔ-5ٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
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لال الطبري:" تمول: ٌا لٌتنً ِمتُّ لبل هلا الكرب اللي أنا فٌه، والحزن بوالدتً المولود  
من ؼٌر بَْعل"
(ٔ). 
 .(ٕ)لال السدي:" لالت وهً تطلك من الحبل استحٌاء من الناس" 
ًٌّا{ ]مرٌم :   نت شٌئًا ال ٌُْعَرؾ، وال ٌُْلَكر، وال [، أي: وكٖٕلوله تعالى:}َوكُْنُت نَْسًٌا َمْنِس

 .(ٖ)ٌُْدَرى َمن أنا؟"
 .(ٗ)لال الطبري:" لالت: لٌتنً كنت الشًء اللي ألمً، فترن ونسً" 
 .(٘)أي شٌئا ال ٌعرؾ وال ٌلكر" لال السدي:" 
 .(ٙ)ال أعرؾ وال ٌدرى من أنا" لال لتادة:" 
 .(2)لم أكن فً األرض شٌئًا لط" لال ابن زٌد:" 
ٌمول: نِسٌا: نُسً لكري، ومنسٌا: تمول: نسً أثري، فبل ٌرى لً أثر وال  السدي:" لال 
 .(1)عٌن"
ًٌّا{، لم أخلك، ولم أن   تَنًِ ِمتُّ لَْبَل َهلَا َوكُْنُت َنْسًٌا َمْنِس ٌْ عن ابن عباس، لوله: "}ٌَالَ
 .(5)شٌئا"
عن الربٌع بن أنس :"}نَْسًٌا َمْنِسًٌّا{، لال: هو السمط" 

(ٔٓ). 
 

 المرآن
 [ٕٗ({ ]مرٌم : ٕٗ}فَنَاَداَها ِمْن تَْحتَِها أاَلَّ تَْحَزنًِ لَْد َجَعَل َربُِّن تَْحتَِن َسِرًٌّا )

 التفسٌر:
 فناداها جبرٌل أو عٌسى: أن ال تَحزنً، لد جعل ربن تحتن َجْدول ماء.

أي:" فناداها جبرٌل أو عٌسى: [، ٕٗلوله تعالى:}فَنَاَداَها ِمْن تَْحتَِها أاَلَّ تَْحَزنًِ{ ]مرٌم :  

 .(ٔٔ)أن ال تَحزنً"
عن لتادة :"}فَنَاَداَها ِمْن تَْحتَِها{، أي: من تحت النخلة" 

(ٕٔ). 
 .(ٖٔ)ٌعنً: جبرائٌل كان أسفل منها" لال الضحان:" 
 [، لوالن:ٕٗوفً لوله تعالى:}فَنَاَداَها ِمْن تَْحتَِها أاَلَّ تَْحَزنًِ{ ]مرٌم :  

 (٘ٔ)-فً رواٌة-، وسعٌد بن جبٌر(ٗٔ)المنادي لها من تحتها جبرٌل ، لاله ابن عباسأحدهما : أن 
 .(ٔ)، والبراء(5ٔ)عمرو بن مٌمون ، (1ٔ)، والسدي(2ٔ)، والضحان(ٙٔ)،ولتادة

                                                             

 .2ٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٔ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .2ٕٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٔ/1ٔاخرجه الطبري: (2)
 .2ٕٔ/1ٔاخرجه الطبري: (1)
 .2ٕٔ/1ٔاخرجه الطبري: (5)
 .2ٕٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٔ-2ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٗٓٗ/2(:ص5ٖ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .2ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .2ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .2ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
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 .(ٕ)ناداها جبرائٌل ولم ٌتكلم عٌسى حتى أتت لومها" لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)جبرٌل من أسفل الوادي" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٗ)أي: الملن من تحت النخلة" لتادة:"لال  

ًّ بن كعب، الحسن الثانً : أنه عٌسى ابنها ، لاله أب
، ووهب (2)، ومجاهد(ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)

 .(1)بن منبه
ًّ بن كعب:"اللي خاطبها هو اللي حملته فً جوفها ودخل من فٌها"لال   أب

(5). 
وأولى المولٌن فً للن عندنا لول من لال: اللي ناداها ابنها  لال ابن جرٌر الطبري:" 

عٌسى، وللن أنه من كناٌة لكره ألرب منه من لكر جبرائٌل، فرّده على اللي هو ألرب إلٌه 
 . (ٓٔ)أولى من رّده على اللي هو أبعد منه"

لال ابن زٌد:" لالت: وكٌؾ ال أحزن وأنت معً، ال لات زوج فؤلول من زوج، وال  
ًٌّا{،  ٌْتَِنً ِمتُّ لَْبَل َهلَا َوكُْنُت نَْسًٌا َمْنِس مملوكة فؤلول من سٌدي، أي شًء علري عند الناس :}ٌَالَ

 .(ٔٔ)فمال لها عٌسى: أنا أكفٌن الكبلم"
 ، وجهان :[ٕٗ]مرٌم : {ِمْن تَْحتَِهاوفً لوله :}

 .(ٕٔ)أحدهما : من أسفل منها فً األرض وهً فوله على رأسه، لاله الكلبً
 .(ٖٔ)الثانً : من بطنها، بالمبطٌة. حكاه االماوردي عن بعض المتكلمٌن

 .(ٗٔ)«فََخاَطبََها ِمْن تَْحتَِها»عن علممة أنه لرأ: وروٌ 
 .(٘ٔ)، بفتح المٌم«َمْن تَْحتَِها» ولرئ: 
 [، أي:" لد جعل ربن تحتن َجْدولٕٗلوله تعالى:}لَْد َجعََل َربُِّن تَْحتَِن َسِرًٌّا{ ]مرٌم :  
 .(ٙٔ)ماء"

ًٌّا{ ]مرٌم :    [، لوالن:ٕٗوفً لوله تعالى:}لَْد َجعََل َربُِّن تَْحتَِن َسِر

هو الرفٌع الشرٌؾ، مؤخول من لولهم:  «:السري»أحدهما : أن السرّي هو ابنها عٌسى، ألن 
 .(1ٔ)، وابن زٌد(2ٔ)فبلن من سروات لومه، أي: من أشرافهم ، لاله الحسن

ٌّاً{.فعلى هلا ٌكون عٌسى هو   المنادي من تحتها: }لَْد َجعََل َربُِّن تَْحتَِن َسِر
السرّي: النهر اللي كان تحت مرٌم حٌن ولدته كان ٌجري ٌسمى  لال ابن عباس:" 
 .(5ٔ)َسِرٌا"

                                                                                                                                                                               

 .ٕٗٓٗ/2(:ص5ٖٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٗٓٗ/2(:ص5ٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٗٓٗ/2(:ص51ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .2ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .2٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٖواانظر: النكت والعٌون:ٕ٘ٓٗ/2(:صٖٓٓٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .ٕ٘ٓٗ/2(:صٕٖٓٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1ٔ)
 .2ٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5ٔ)
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«: السري»"ٌرٌد نفسه، أي: سرى أسرى منه، لٌل: فاللٌن ٌمولون  لال ابن زٌد:" 
 .(ٔ)البحر، لال: لٌس كللن، لو كان كللن لكان ٌكون إلى جنبها وال ٌكون النهر تحتها"

، ولتادة، (ٗ)، ومجاهد(ٖ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕ)هو النهر ، لاله ابن عباس «:السريّ »الثانً : أن 
 .(ٓٔ)عمرو بن مٌمون األْوِديّ ، و(5)، وابن جرٌج(1)، معمر(2)والسدي، (ٙ)، وإبراهٌم(٘)والضحان
 .(ٓٔ)األْوِديّ 

وللن لتكون النخلة لها طعاماً ، والنهر لها شراباً، وعلى هلا ٌكون جبرٌل هو المنادي 
 لها }لَْد َجعََل َربُِّن تَْحتَِن َسِرٌّاً{.

 .(ٔٔ)ٌعنً: ربٌع الماء" وروي عن وهب بن منبه، لال:"
أي النهر -وأولى المولٌن فً للن عندي بالصواب لٌل من لال: عنى به الجدول لال الطبري:"
ِن -الصؽٌر ٌْ ي إِلَ ، وللن أنه أعلمها ما لد أتاها هللا من الماء اللي جعله عندها، ولال لها }َوُهّزِ

ٌِْن ُرَطًبا َجنًٌِّا فَكُِلً{ من هلا الرطب }َواْشَربً{ ي  بِِجْلعِ النَّْخلَِة تَُسالِْط َعلَ من هلا الماء }َولَّرِ
ٌْنًا{ بولدن، والسرّي معروؾ من كبلم العرب أنه النهر الصؽٌر  ومنه لول لبٌد  :(ٕٔ)َع

 فَتََوسَّطا عُْرَض السَّرّي َوَصدَّعا ... َمْسُجوَرةٌ ُمتَجاِوًرا لُبلُمها 
 .(ٖٔ)وٌُروى:فٌنا  مسجورة، وٌُروى أًٌضا: فؽادرا"

 [، لوالن:ٕٗ]مرٌم : }َسِرًٌّا{ وفً لوله تعالى 
 احدهما: أنه لفظ أعجمً.
 .(ٗٔ)"لوله: "}سرٌا{، لال: نهرا بالسرٌانٌة عن مجاهد:

  .(٘ٔ)"عن الضحان، لال: "جدول صؽٌر بالسرٌانٌة
 .(ٙٔ)"وعن سعٌد بن جبٌر لوله: "}سرٌا{، لال: نهرا بالمبطٌة

:  ،«السراٌة»الثانً: أنه عربً مشتك من : ًَ ٌجري فٌه، ومنه لول  ، ألنه«السريّ »فَسُّمِ

 :(2ٔ)الشاعر
                                                             

 .ٕ٘ٓٗ/2(:صٕٖٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘ٓٗ/2(:صٖٖٓٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘ٓٗ/2(:صٖٗٓٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .22ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .22ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .22ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .22ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 وفً السبع، المعلمات على الزوزنً شرح فً انظره) المشهورة معلمته من العامري، ربٌعة بن للبٌد البٌت(ٕٔ)

: الجمهرة صاحب لال( . 2ٗ - ٖٙ ص العرب أشعار جمهرة وفً العشر، المصائد على التبرٌزي شرح
 أي: وصدعا. سرٌا النهر ٌسمون. الحجاز وأهل النهر، ناحٌة أي: السري وعرض. وسطه دخبل أي: توسطا 
 من ضرب وهو لبلمها، وٌروى وألبلمها،( المسجور والبحر: )تعالى هللا لال مملوءة  عٌنا أي: ومسجورة. فرلا
 وشما الصؽٌر، النهر جانب واألتان العٌر سط فتو: ٌمول الزوزنً ولال. الٌراع لصب: واأللبلم الحمض، الشجر
 عٌنا ورد لد أنهما: المعنى وتحرٌر. علٌها النبت من الضرب هلا كثر لد أي لبلمها، تجاوز لد ماء، مملوءة عٌنا
 للنهر اسم وهو"  السري"  لوله فً والشاهد. نبتها تجاور ولد نهرها، عرض من فٌها فدخبل ماء، ممتلئة
 .الصؽٌر
 21ٔ-22ٔ/1ٔ.تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕ٘ٓٗ/2(:صٖٗٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 . 22ٔ/1ٔأخرجه الطبري:(٘ٔ)
 .ٕ٘ٓٗ/2(:صٖ٘ٓٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .ٖٙٙ/ٖ، والنكت والعٌون:2ٕٔ/ ٔ:  اإلتمان ، وٙٔٔانظر: مسائل نافع بن األزرق: (2ٔ)

 .والعادة والطبٌعة السلٌمة: الخلٌمة
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 سهل الخلٌمة ماجد لو نائل ... مثل السرّي تمّده األنهار 
 .(ٔ)"هو الجدول، تسمٌه أهل الحجاز«: السريّ »لال لتادة:"

لال الماوردي:" ولٌل : إن اسم السري ٌطلك على ما ٌعبره الناس من األنهار وثباً، 
بعث شداد  -ملسو هيلع هللا ىلص-وروى أبان بن تؽلب فً تفسٌره المرآن خبراً عن عدد لم ٌسمهم أن رسول هللا 

 : ً ً لبنً كعب بن ملحج وكتب له كتابا ُم َوالَجَداِوُل َعلَى َما َسَمتْهُ الَمَراسِ »بن ثمامة مصدلا
َواَمَر َواللََّوالَِح َوَما َأطل الصور من  َوافُِع العُْشُر َوِنْصُؾ العشر بمٌمة َعْدٍل إِالَّ الضَّ َوالنََّواِهُر َوالدَّ
ًَّ . ومن كل ثبلثٌن بمرةً ِجْلعٌ أَوْ   الجفن . َوفًِ ُكّلِ أَْربَِعٌَن َشاةً َشاةٌ إِالَّ العَِمٌَل َواألَِكٌَل َوالربِ
بلَِة ُمِسنَّةٌ ِمَن الؽَنَِم . اِشَح . َوِمن ُكّلِ َخْمٍس ِمَن اإِلبِِل الُموَّ َواَل  ِجْلَعةٌ إِالَّ العَالَِر َوالنَّاِشَط َوالرَّ
اُد بن ثُمَ  ِ بن َجابٍر البَْجِلً َوَشدَّ اَمَة َصَدلَةَ فًِ الَخٌِل َوالَ فًِ اإِلبِِل العَاِملِة . َشِهَد ِجِرٌٌر بِن َعبِد َّللاَّ

  .(ٕ)«َوَكتََب الُمِؽٌَرةُ بن شُْعبةِ 
لال المارودي :"فالمراسل العٌون ، والجداول األنهار الصؽار ، والنواهر الدوالً ، 
والدوافع األودٌة ، والضوامر ما لم تحمل من النخل ، واللوالح الفحول ، والجفن الكرم ، وما 

اللي ٌَُربَّى لؤلكل . والربً التً تربً ولدها  أطبله من الزرع عفو ، والعمٌل فحل الؽنم واألٌَل
والعالر من البمر التً ال تحمل ، والناشط الفحل اللي ٌنشط من أرض إلى أرض والراشح اللي 

 .(ٖ)ٌحرث األرض"
 

 المرآن
ٌِْن ُرَطبًا َجنًٌِّا ) ٌِْن ِبِجْذعِ النَّْخلَِة تَُسالِْط َعلَ ي إِلَ  [ٕ٘({ ]مرٌم : ٕ٘}َوهُّزِ

 التفسٌر:
ًَ ِمن ساعته. ا ُجنِ كً جلع النخلة تَُسالِْط علٌن رطًبا َؼضًّ  وَحّرِ

ٌِْن بِِجْلعِ النَّْخلَِة{ ]مرٌم :   ي إِلَ كً جلع النخلة"ٕ٘لوله تعالى:}َوُهّزِ [، أي:" وَحّرِ
(ٗ). 

لال الطبري:" لكر أن الجلع كان جلًعا ٌابًسا، وأمرها أن تهّزه، وللن فً أٌام الشتاء،  
 .(٘)ه كان تحرٌكه"وهّزها إٌا
ٌِْن بِِجْلعِ النَّْخلَِة{، لال: حركٌها" عن ابن زٌد:"}  ي إَِل َوُهّزِ

(ٙ). 
ٌِْن ُرَطبًا َجنًٌِّا لال ابن عباس:"   .(2)"{كان جلًعا ٌابًسا، فمال لها: هّزٌه :}تَُسالِْط َعلَ
ٌِْن بِِجْلعِ النَّْخلَِة{، لال: النخلةوروي عن مجاهد:"  ي إِلَ ، وفً رواٌة (1)"}َوُهّزِ
 .(5)"العجوة؟لال:"
ًٌّا{ ]مرٌم :   ٌِْن ُرَطبًا َجنِ ًَ ٕ٘لوله تعالى:}تَُسالِْط َعلَ ا ُجِن [، أي:" تَُسالِْط علٌن رطًبا َؼضًّ
 .(ٓٔ)ِمن ساعته"
 .(ٔٔ)لال وهب:" فكان الرطب ٌتسالط علٌها وللن فً الشتاء" 
وكان جلعا منها ممطوعا فهّزته، فنلا هو نخلة، وأجري لها فً المحراب  لال السدي:" 

ًٌْنا ي َع  .(ٔ)"{نهر، فتسالطت النخلة رطًبا جنٌا فمال لها :}فَكُِلً َواْشَرِبً َولَّرِ

                                                                                                                                                                               

 .والعطاء والجود ٌنال ما: النائل. ومجدة وماجدون أمجاد: الجمع: الّسمح الخلك والحسن الخٌّر، الشرٌؾ: الماجد
 .22ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٙ/ٖالنكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٙٙ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .21ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .21ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .21ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .25ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .25ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖٙٓ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .21ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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ٌِْن ُرَطًبا   ٌِْن ِبِجْلعِ النَّْخلَِة تَُسالِْط َعلَ ي إِلَ عن عمرو بن مٌمون، أنه تبل هله اآلٌة:}َوُهّزِ
نًٌِّا{، فمال: "ما من شًء خٌر للنفساء من التمر والرطب"جَ 

(ٕ). 
  

                                                                                                                                                                               

 .21ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .21ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
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 المرآن
ْحَمِن َصْوًما  ا تََرٌِنَّ ِمَن اْلبََشِر أََحًدا فَمُوِلً إِنًِّ نَذَْرُت ِللرَّ ٌْنًا فَِإمَّ ي َع َم }فَكُِلً َواْشَربًِ َولَّرِ فَلَْن أَُكلِّ

 [ٕٙ({ ]مرٌم : ٕٙاْلٌَْوَم إِْنِسًٌّا )
 :التفسٌر

فكلً من الرطب، واشربً من الماء وطٌبً نفًسا بالمولود، فنن رأٌت من الناس أحًدا فسؤلن عن 
 أمرن فمولً له: إنً أَْوَجْبُت على نفسً هلل سكوتًا، فلن أكلم الٌوم أحًدا من الناس.

[، أي:" فكلً من الرطب، واشربً من ٕٙلوله تعالى:}فَكُِلً َواْشَربًِ{ ]مرٌم :  
 .(ٔ)الماء"
لال الطبري:" فكلً من الرطب اللي ٌتسالط علٌن، واشربً من ماء السرّي اللي جعله  

 .(ٕ)ربن تحتن، ال تخشً جوًعا وال عطًشا"
ٌْنًا{ ]مرٌم :   ي َع  .(ٖ)[، أي:" وطٌبً نفًسا بالمولود"ٕٙلوله تعالى:}َولَّرِ
: ولتمِرر عٌنن لال الطبري:" ٌمول: وطٌبً نفسا وافرحً بوالدتن إٌاي وال تحزنً، أي 
 .(ٗ)بولدن"
ا تََرٌِنَّ ِمَن اْلبََشِر أََحًدا{ ]مرٌم :   [، أي:" فنن رأٌت من الناس أحًدا ٕٙلوله تعالى:}فَنِمَّ

 .(٘)فسؤلن عن أمرن"
لال الطبري:" ٌمول: فنن رأٌت من بنً آدم أحدا ٌكلمن أو ٌسائلن عن شًء أمرن وأمر  

 .(ٙ)ولدن وسبب والدتكه "
ْحَمِن َصْوًما{ ]مرٌم : لوله تعالى  [، أي:" فمولً له: إنً ٕٙ:}فَمُوِلً ِإنًِّ نَلَْرُت ِللرَّ

 .(2)أَْوَجْبُت على نفسً هلل سكوتًا"
 .(1)لال الطبري:" ٌمول: فمولً: إنً أوجبت على نفسً هلل صمتا" 

ْحَمِن َصْوًما{، صمتا"عن   أنس بن مالن :"}إِّنًِ نَلَْرُت ِللرَّ
(5). 

 .(ٓٔ)ٌعنً بالصوم: الصمت" عباس:"لال ابن  
 .(ٔٔ)أما لوله :}َصْوما{، فننها صامت من الطعام والشراب والكبلم" لال لتادة:" 
[، أي:" فلن أكلم الٌوم أحًدا من ٕٙلوله تعالى:}فَلَْن أَُكلَِّم اْلٌَْوَم ِإْنِسًٌّا{ ]مرٌم :  
 .(ٕٔ)الناس"
 .(ٖٔ)لٌوم"لال الطبري:" أال أَُكلِّم أحًدا من بنً آدم ا 
كان من بنً إسرائٌل من إلا اجتهد صام من الكبلم كما ٌصوم من  لال الضحان:" 

الطعام، إال ِمن لكر هللا، فمال لها للن، فمالت: إنً أصوم من الكبلم كما أصوم ِمْن الطعام، إال 
ُم َمْن َكاَن فًِ اْلمَ  ٌَْؾ نَُكلِّ ْهِد َصبًٌِّا{، فؤجابهم فمال من لكر هللا  فلما كلموها أشارت إلٌه، فمالوا :}َك

ًَ اْلِكتَاَب{، حتى بلػ }لَِلَن ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم لَْوَل اْلَحّكِ الَِّلي فٌِِه ٌَْمتَُروَن{ ِ آتَانِ  .(ٗٔ)"}إِنًِّ َعْبُد َّللاَّ

                                                             

 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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 واختلفوا فً السبب اللي من أجله أمرها بالصوم عن كبلم البشر، على ألوال: 
م ٌكن لها حجة عند الناس ظاهرة، وللن أنها جاءت وهً أٌِّم بولد أحدها: أمرها بللن ألنه ل

، وابن (ٔ)بالكّؾ عن الكبلم لٌكفٌها فؤمرت الكبلم ولدها. وهلا معنى لول عبدهللا بن مسعود
 .(ٖ)، ووهب بن منبه(ٕ)زٌد

عن حارثة، لال: "كنت عند ابن مسعود، فجاء رجبلن فسلم أحدهما ولم ٌسلم اآلخر،  
ؤنن؟ فمال أصحابه: حلؾ أن ال ٌكلم الناس الٌوم، فمال عبد هللا: كلم الناس وسلم فمال: ما ش

علٌهم، فنن تلن امرأة علمت أن أحدا ال ٌصّدلها أنها حملت من ؼٌر زوج، ٌعنً بللن: مرٌم 
 .(ٗ)علٌها السبلم"
ال ابن زٌد :"لما لال عٌسى لمرٌم }ال تَْحَزنًِ{، لالت: وكٌؾ ال أحزن وأنت معً، لال  

ًٌّا{،  ًٌا َمْنِس ٌْتَنًِ ِمتُّ لَْبَل َهلَا َوكُْنُت نَْس ٌَالَ لات زوج وال مملوكة، أي شًء علري عند الناس :}
ْحَمِن َصْوًما  ا تََرٌِنَّ ِمَن اْلبََشِر أََحًدا فَمُوِلً إِنًِّ نَلَْرُت ِللرَّ فمال لها عٌسى: أنا أكفٌن الكبلم: }فَنِمَّ

إِْنِسًٌّا{، لال: هلا كله كبلم عٌسى ألمه" فَلَْن أَُكلَِّم اْلٌَْومَ 
(٘). 

ْحَمِن َصْوًما فَلَْن   ا تََرٌِنَّ ِمَن اْلبََشِر أََحًدا فَمُوِلً إِنًِّ نَلَْرُت ِللرَّ عن وهب بن منبه :"}فَنِمَّ
أَُكلَِّم اْلٌَْوَم إِْنِسًٌّا{، فننً سؤكفٌن الكبلم"
(ٙ). 

 .(2). وهلا لول لتادةإنما كان للن آٌة لمرٌم وابنهاالثانً: 
ْحَمِن َصْوًما{، لال فً بعض الحروؾ:   ، «صمتا»عن لتادة، فً لوله :"}إِنًِّ نَلَْرُت ِللرَّ

وللن إنن ال تلمى امرأة جاهلة تمول: نلرت كما نلرت مرٌم، أال تكلم ٌوًما إلى اللٌل، وإنما جعل 
 .(1)م إلى اللٌل"هللا تلن آٌة لمرٌم والبنها، وال ٌحّل ألحد أن ٌنلر صمت ٌو

كانت صائمة فً للن الٌوم، والصائم فً للن الزمان كان ٌصوم عن الطعام والشراب الثالث: 
 .(5)وكبلم الناس، فؤلن لمرٌم فً لدر هلا الكبلم للن الٌوم وهً صائمة. وهلا لول السدي

ي فكان من صام فً للن الزمان لم ٌتكلم حتى ٌمسً، فمٌل لها: ال تزٌد لال السدي:" 
 .(ٓٔ)على هلا"
 الفوائد:
 من مظاهر لدرة هللا تعالى حملها ووضعها فً خبلل ساعة من نهار.  -ٔ
إثبات كرامات هللا ألولٌائه إل أكرم هللا تعالى مرٌم بنطك عٌسى ساعة وضعه فؤرشدها  -ٕ

وبشرها وألهب عنها األلم والحزن، وأثمر لها النخلة فؤرطبت وأجرى لها النهر بعد 
 ٌبسه.

األسباب التً فً مكنة اإلنسان المٌام بها فنن هللا تعالى لد أثمر لمرٌم النخلة  تمرٌر نظام -ٖ
إل هلا ال ٌمكنها المٌام به ثم أمرها أن تحرن النخلة من جلعها لٌتسالط علٌها الرطب 

 الجنً إل هلا فً استطاعتها.
 مشروعٌة النلر إال أنه باالمتناع عن الكبلم منسوخ فً اإلسبلم. -ٗ
 كان تعبًدا فً شرعهم، دون شرٌعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.أن السكوت  -٘

  

                                                             

 .1ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٗٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
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 المرآن
ٌْئًا فَِرًٌّا )  [2ٕ({ ]مرٌم : 2ٕ}فَؤَتَْت بِِه لَْوَمَها تَْحِملُهُ لَالُوا ٌَا َمْرٌَُم لَمَْد ِجئِْت َش

 التفسٌر:
مرٌم لمد جئت  فؤتت مرٌم لومها تحمل مولودها من المكان البعٌد، فلما رأوها كللن لالوا لها: ٌا

 أمًرا عظًٌما مفترى.
[، أي:" فؤتت مرٌم لومها تحمل مولودها 2ٕلوله تعالى:}فَؤَتَْت بِِه لَْوَمَها تَْحِملُهُ{ ]مرٌم : 

 .(ٔ)من المكان البعٌد"
لال الطبري:" فلما لال للن عٌسى ألمه اطمؤنت نفسها، وسلَّمت ألمر هللا، وحملته حتى 

 .(ٕ)أتت به لومها"
أنساها ٌعنى مرٌم كرب الببلء وخوؾ الناس ما كانت تسمع من المبلئكة  :"لال وهب

من البشارة بعٌسى، حتى إلا كلَّمها، ٌعنً عٌسى، وجاءها مصداق ما كان هللا وعدها احتملته ثم 
 .(ٖ)ألبلت به إلى لومها"
 لما ولدته لهب الشٌطان، فؤخبر بنً إسرائٌل أن مرٌم لد ولدت، فؤلبلوا لال السدي:"

ٌشتّدون، فدعوها :}فَؤَتَْت بِِه لَْوَمَها تَْحِملُهُ{"
(ٗ). 

ٌْئًا فَِرًٌّا{ ]مرٌم :  ٌَا َمْرٌَُم َلمَْد ِجئِْت َش [، أي:" لالوا لها: ٌا مرٌم لمد 2ٕلوله تعالى:}لَالُوا 
 .(٘)جئت أمًرا عظًٌما مفترى"

اللي ولدته، لالوا لها: ٌا  لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: فلما رأوا مرٌم، ورأوا معها الولد
مرٌم لمد جئت بؤمر عجٌب، وأحدثت حدثا عظٌما. وكل عامل عمبل أجاده وأحسنه فمد فراه، كما 

 :(ٙ)لال الراجز
ٌَّا" لَْد أَْطعََمتنًِ َدلَبل ُحْجِرًٌّا ... لَْد كُْنِت تَْفِرٌَن بِِه الَفِر
(2). 

ٌْئًا  فَِرًٌّا{: عظٌما"عن لتادة والسدي، لوله :"}لَمَْد ِجئِْت َش
(1). 

ئًا فَِرًٌّا{، أي: الفاحشة  لال وهب:" ٌْ لما رأوها ورأوه معها، لالوا: ٌا مرٌم :}لَمَْد ِجئِْت َش
 .(5)ؼٌر المماربة"

كان فً زمان بنً إسرائٌل فً بٌت الممدس عند عٌن سلوان عٌن،  لال سعٌد بن جبٌر:"
فنن كانت برٌئة لم تضرها، وإال ماتت. فلما فكانت المرأة إلا لارفت، أتوها بها فشربت منها، 

حملت مرٌم أتوها بها على بؽلة فعثرت بها فدعت هللا إن ٌعمم رحمها، فعمم من ٌومئل، فلما أتتها 
 .(ٓٔ)شربت منها فلم تزدد إال خٌرا، ثم دعت هللا إن ال ٌفضح بها امرأة مإمنة، فؽارت العٌن"

                                                             

 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1٘ٔ-1ٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 وٌمال: التهلٌب( : فرى: اللسان) وفً. أنواعه أردأ هو: لٌل معروؾ،: التمر من الدلل( : دلل: اللسان) فً(ٙ)

 العمل عمل إلا: الفرى ٌفري تركته: تمول والعرب. وٌمد الفرى ٌفري تركته: لوٌا األمر فً جادًّا كان إلا للرجل
ًسا...  َحْولًٌّا َدلبَل أْطعََمتِْنً لَدْ : العامرٌة ٌخاطب صعب بن لزرارة الفراء وأنشد. . . فؤجاد السمً أو ًدا ُمَسوَّ  ُمَدوَّ

 َحْجِرًٌّا
ٌَّا بِهِ  تَْفِرٌنَ  كُْنتِ  لَدْ   الَفِر
 .عمله فً بالعجب ٌؤتً إلا: الفرى ٌفري فبلن: ٌمال. وتعظمٌنه المول فً تكثرٌن كنت أي
 جئت أي العظٌم، األمر الفري: الفراء لال( . فرٌا شٌئا جئت لمد: )مرٌم لصة فً العزٌز التنزٌل وفً: لال ثم
 .مختلما مصنوعا أي: فرٌا شٌئا جئت: ولٌل. عظٌما شٌئا
 .1٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٙٔ-1٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٕٓٗ/2(:صٖٙٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
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 المرآن

ِن بَِؽًٌّا )}ٌَا أُْخَت َهاُروَن َما َكاَن   [2ٕ({ ]مرٌم : 2ٕأَبُوِن اْمَرأَ َسْوٍء َوَما َكانَْت أُمُّ
 التفسٌر:

ٌا أخت الرجل الصالح هارون ما كان أبون رجل سوء ٌؤتً الفواحش، وما كانت أمن امرأة 
 سوء تؤتً البِؽاء.

 .(ٔ)[، أي:" ٌا أخت الرجل الصالح هارون"1ٕلوله تعالى:}ٌَا أُْخَت َهاُروَن{ ]مرٌم :  
 هنا، خمسة ألوال: « هارون»وفً فً المراد بـ

أحدها: أنه أخ لها من أمها، وكان من أمثل فتى فً بنً إسرائٌل، لاله أبو صالح عن ابن 
 . (ٕ)عباس

 . (ٖ)ولال الضحان: "كان من أبٌها وأمها"
ضحان الثانً: أنها كانت من بنً هارون أخً موسى، وهو كما تمول: ٌا أخا بنً فبلن. لاله ال

 .(٘)، والسدي(ٗ)عن ابن عباس
لال علً بن ابً طلحة:"نسبت إلى هارون بن عمران، ألنها كانت من سبطه كمولن ٌا 

 .(ٙ)أخا األنصار"
كانت من سبط هارون، فمٌل لها: ٌا أخت هارون فدعٌت إلى سبطه،  لال السدي:"

 .(2)كالرجل ٌمول للرجل: ٌا أخا بنً لٌث، ٌا أخا بنً فبلن"
أنه رجل صالح كان من بنً إسرائٌل، فشبهوها به فً الصبلح، فمالوا: ٌا شبٌهة هارون  الثالث:

 .(ٓٔ)، وبه لال الطبري(5)، ولتادة(1)فً الصبلح. وهلا مروي عن ابن عباس أٌضا
وٌدل علٌه ما روى المؽٌرة بن شعبة لال: "بعثنً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى أهل نجران فمالوا: 

، وموسى لبل عٌسى بكلا وكلا، لال: فرجعت فلكرت للن «ٌا أخت هارون»تمرأون؟ أرأٌت ما 
 .(ٔٔ)«"أال أخبرتهم أنهم كانوا ٌسمون باألنبٌاء والصالحٌن لبلهم»لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فمال: 

عن دمحم بن سٌرٌن، لال: "نبئت أن كعبا لال: إن لوله }ٌَاأُْخَت َهاُروَن{، لٌس بهارون 
ًّ صلى هللا علٌه  أخً موسى، لال: فمالت له عائشة: كلبت، لال: ٌا أّم المإمنٌن، إن كان النب

 .(ٕٔ)وسلم لاله فهو أعلم وأخبر، وإال فننً أجد بٌنهما سّت مئة سنة، لال: فسكتت"
 .(ٖٔ)اسم واطؤ اسما، كم بٌن هارون وبٌنهما من األمم أمم كثٌرة" لال ابن زٌد:"

ل بٌت ٌُعرفون بالصبلح، وال ٌُعرفون بالفساد ومن الناس من لال لتادة:" كانت من أه
ٌُعرفون بالصبلح وٌتوالدون به، وآخرون ٌُعرفون بالفساد وٌتوالدون به، وكان هارون مصلحا 

                                                             

 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .12ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٓٗ/2(:ص1ٖٔٔٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٓٗ/2(:ص5ٖٔٔٔاخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (1)
 .1ٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .11ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 «الوسٌط» فً والواحدي ٖٖ٘ «التفسٌر» فً والنسائً ٖ٘٘ٔ والترملي ٖٕ٘ٔ مسلم أخرجه. صحٌح(ٔٔ)
 بن المؽٌرة عن طرق من]واللفظ له[  2ٕٓٗ/2(:ص2ٖٔٔٔ، وابن أبً حاتم) (12ٔ/1ٔ) والطبري 1ٕٔ/ ٖ

 .به شعبة
 .12ٔ-1ٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .12ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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محببا فً عشٌرته، ولٌس بهارون أخً موسى، ولكنه هارون آخر. لال: ولُكر لنا أنه شٌع 
 .(ٔ)ن هارون من بنً إسرائٌل"جنازته ٌوم مات أربعون ألفا، كلهم ٌسمو

 .(ٕ)الرابع: أن لوم هارون كان فٌهم فساق وزناة، فنسبوها إلٌهم، لاله سعٌد بن جبٌر
 .(ٖ)الخامس: أنه رجل من فساق بنً إسرائٌل شبهوها به، لاله وهب بن منبه

 : (ٗ)لوالن« األخت»فعلى هلا ٌخرج فً معنى 
 أحدهما: أنها األخت حمٌمة. 

ًَ أَْكبَُر ِمْن أُْختَِها{ والثانً:  المشابهة، ال المناسبة، كموله تعالى: }َوَما نُِرٌِهْم ِمْن آٌٍَة إِالَّ ِه
 [.1ٗ]الزخرؾ : 
 .(٘)«"لالوا: ٌا لا المهد» عن أبً بكر بن عٌش لال: "فً لراءة أبً: 
ن رجل سوء ٌؤتً [، أي:" ما كان أبو1ٕلوله تعالى:}َما َكاَن أَبُوِن اْمَرأَ َسْوٍء{ ]مرٌم :  
 .(ٙ)الفواحش"
 .(2)لال الطبري:" ٌمول: ما كان أبون رجل سوء ٌؤتً الفواحش" 
ِن بَِؽًٌّا{ ]مرٌم :   [، أي:" وما كانت أمن امرأة سوء تؤتً 1ٕلوله تعالى:}َوَما َكاَنْت أُمُّ
البِؽاء"
(1). 
 .(5)لال الطبري:" ٌمول: وما كانت أمن زانٌة" 
ًٌّا{، لال: زانٌة"عن السدي :"}َوَما َكا  ِن بَِؽ نَْت أُمُّ

(ٔٓ). 
 

 المرآن
ٌَْؾ نَُكلُِّم َمْن َكاَن فًِ اْلَمْهِد َصبًٌِّا ) ٌِْه لَالُوا َك  [2ٕ({ ]مرٌم : 2ٕ}فَؤََشاَرْت إِلَ

 التفسٌر:

فؤشارت مرٌم إلى مولودها عٌسى لٌسؤلوه وٌكلموه، فمالوا منكرٌن علٌها: كٌؾ نكلم َمن ال ٌزال 
 رضٌعًا؟ فً مهده طفبل
ِه{ ]مرٌم :   ٌْ [، أي:" فؤشارت مرٌم إلى مولودها عٌسى 5ٕلوله تعالى:}فَؤََشاَرْت إِلَ

 .(ٔٔ)لٌسؤلوه وٌكلموه"
لال وهب:" ٌمول: أشارت إلٌه أن كلِّموه" 

(ٕٔ). 
ٌِْه{، أن َكلِّموه" عن ابن جرٌج:  لوله :"}فَؤََشاَرْت إِلَ

(ٖٔ). 
 .(ٗٔ)لال لتادة:" أمرتهم بكبلمه" 
لطبري:" فلما لال لومها للن لها لالت لهم ما أمرها عٌسى بمٌله لهم، ثم أشارت لال ا 

لهم إلى عٌسى أن كلِّموه"
(ٔ٘). 

                                                             

 .1ٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٕٓٗ/2(:صٕٖٓٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .2ٕٓٗ/2(:صٕٖٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .11ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .11ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .11ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .11ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .11ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕٓٗ/2(:صٕٕٖٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .11ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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لالت لهم ما أمرها هللا به، فلما أرادوها بعد للن على الكبلم أشارت إلٌه،  لال السدي:" 
 .(ٔ)إلى عٌسى"
ٌَْؾ نَُكلُِّم َمْن َكاَن فًِ   ًٌّا{ ]مرٌم : لوله تعالى:}لَالُوا َك [، أي:" فمالوا منكرٌن 5ٕاْلَمْهِد َصبِ

 .(ٕ)علٌها: كٌؾ نكلم َمن ال ٌزال فً مهده طفبل رضٌعًا؟"
 .(ٖ)لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره، لال لومها لها: كٌؾ نكلم من ُوجد فً المهد؟" 
 .(ٗ)عن لتادة:"}فً المهد{، لال: فً الحجر" 
عٌسى ؼضبوا، ولالوا: لسخرٌتها بنا حٌن تؤمرنا أن  لما أشارت لهم إلى لال السدي:" 

ٌَْؾ نَُكلُِّم َمْن َكاَن فًِ اْلَمْهِد َصبًٌِّا{" ًّ أشّد علٌنا من زناها :}لَالُوا َك نكلم هلا الصب
(٘). 

 
 المرآن

ًَ اْلِكتَاَب َوَجعَلَنًِ نَبًٌِّا ) ِ آتَانِ  [ٖٓ({ ]مرٌم : ٖٓ}لَاَل إِنًِّ َعْبُد َّللاَّ
 التفسٌر:

لال عٌسى وهو فً مهده ٌرضع: إنً عبد هللا، لضى بنعطائً الكتاب، وهو اإلنجٌل، وجعلنً 
 نبًٌا.

ِ{ ]مرٌم :   [، أي:" لال عٌسى وهو فً مهده ٌرضع: إنً ٖٓلوله تعالى:}لَاَل إِنًِّ َعْبُد َّللاَّ
 .(ٙ)عبد هللا"

ٌَْؾ نَُكلُِّم َمْن َكانَ  فًِ اْلَمْهِد َصبًٌِّا{، وظنوا أن  لال الطبري:" فلما لال لوم مرٌم لها: }َك
ًَ اْلِكتَاَب{. وكانوا حٌن  ِ آتَانِ للن منها استهزاء بهم، لال عٌسى لها متكلًما عن أمه: }إِنًِّ َعْبُد َّللاَّ

 .(2)أشارت لهم إلى عٌسى فٌما لُكر عنهم ؼضبوا"
ًَ  فؤجابهم عٌسى لال وهب:" ِ آتَانِ ًٌّا{ ...  عنها فمال لهم :}إِّنًِ َعْبُد َّللاَّ اْلِكتَاَب َوَجعَلَِنً نَبِ

 .(1)اآلٌة"
ٌَْؾ نَُكلُِّم َمْن َكاَن فًِ اْلَمْهِد  لال الضحان:" لم ٌتكلم عٌسى إال عند للن حٌن :}لَالُوا َك

"{َصبًٌِّا
(5). 
ًَ اْلِكتَاَب َوَجعَلَنًِ نَبًٌِّا{ ]مرٌم :   [، أي:" لضى بنعطائً الكتاب، ٖٓلوله تعالى:}آتَانِ
 .(ٓٔ)اإلنجٌل، وجعلنً نبًٌا" وهو

ًّ أن ٌإتٌنً الكتاب"  لال الطبري:" معناه: ولضى ٌوم لضى أمور خلمه إل
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)لضى أن ٌإتٌنً الكتاب فٌما مضى" لال عكرمة:" 
ًّ وحده اللي ٌكلم وٌنزل علٌه الوحً وال ٌرسل" لال مجاهد:"  النب

(ٖٔ). 
بن مرٌم لد درس اإلنجٌل وأحكمه  عن أنس بن مالن رضً هللا عنه لال: "كان عٌسى 

 .(ٗٔ)فً بطن أمه، فللن لوله: }إنً عبد هللا آتانً الكتاب وجعلنً نبٌا{"

                                                             

 .11ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .11ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٓٗ/2(:صٕٕٖٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .15ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .15ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٓٔ-15ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٓٔ-15ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5ٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕٓٗ/2(:صٕٖٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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 المرآن

َكاِة َما ُدْمُت َحًٌّا ) اَلِة َوالزَّ ٌَْن َما كُْنُت َوأَْوَصانًِ بِالصَّ  [ٖٔ({ ]مرٌم : ٖٔ}َوَجعَلَنًِ ُمبَاَرًكا أَ
 التفسٌر:

والنفع حٌثما ُوِجْدُت، وأوصانً بالمحافظة على الصبلة وإٌتاء الزكاة ما وجعلنً عظٌم الخٌر 
 بمٌت حًٌا.
ٌَْن َما كُْنُت{ ]مرٌم :   [، أي:" وجعلنً عظٌم الخٌر ٖٔلوله تعالى:}َوَجعَلَنًِ ُمبَاَرًكا أَ

 .(ٔ)والنفع حٌثما ُوِجْدُت"
ٌَْن َما ُكْنُت{   [، وجوه من التفسٌر:ٖٔ]مرٌم :  وفً لوله تعالى:}َوَجعَلَِنً ُمَباَرًكا أَ

 .(ٕ)أحدها : نفاعا ، لاله مجاهد
 الثانً : آمراً بالمعروؾ وناهٌاً عن المنكر.

ٌْب ابن ابن الورد مولى بنً عن   دمحم بن ٌزٌد بن خنٌس المخزومً، لال: "سمعت ُوَه
لي أعلن من مخزوم، لال: لمً عالم عالما لما هو فوله فً العلم، لال له: ٌرحمن هللا، ما ال

علمً، لال: األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، فننه دٌن هللا اللي بعث به أنبٌاءه إلى عباده، 
َن َما كُْنُت{ ولٌل: ما بركته؟ لال: األمر  ٌْ ولد اجتمع الفمهاء على لول هللا: }َوَجعَلَِنً ُمبَاَرًكا أَ

 .(ٖ)بالمعروؾ والنهً عن المنكر أٌنما كان"
ٌعنً آمر بالمعروؾ، وأنهى عن المنكر، وأرشد الضال،  عبدهللا:"ولال سهل بن  

 .(ٗ)وأنصر المظلوم، وأؼٌث الملهوؾ"
 .(ٙ)-فً رواٌة أخرى-، ومجاهد(٘)الثالث : معلماً للخٌر ، لاله سفٌان

 .(2)الرابع : عارفاً باهلل وداعٌاً إلٌه. حكاه الماوردي

بَلِة   َكاِة َما ُدْمُت َحًٌّا{ ]مرٌم : لوله تعالى:}َوأَْوَصاِنً بِالصَّ [، أي:" وأوصانً َٖٔوالزَّ
ًٌا" بالمحافظة على الصبلة وإٌتاء الزكاة ما بمٌت ح
(1). 

لال الزجاج:" فنن لال لائل كٌؾ تكون عبادة لؽٌر الحً، أي: كٌؾ ٌعبد اإلنسان وهو  
 مٌت؟ 

ه إلى الممات، ألنه لو ، المعنى: اعبد ربن أبدا، واعبد«أبدا»فنن مجاز هلا الكبلم مجاز 
حتى :»لجاز إلا عبد اإلنسان مرة أن ٌكون مطٌعا، فنلا لال  -بؽٌر التولٌت  -لٌل: اعبد ربن 
 .(5)، أي: أبدا وما دمت حٌا، فمد أمرت باإللامة على العبادة"«ٌؤتٌن الٌمٌن

بل َكاِة لال عبد الرحمن بن الماسم ، عن مالن بن أنس فً لوله :"} َوأَْوَصانًِ ِبالصَّ ةِ َوالزَّ
ًٌّا { لال : أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن ٌموت ، ما أثبتها ألهل المدر" َما ُدْمُت َح
(ٔٓ). 

 
 المرآن

ا بَِواِلَدتًِ َولَْم ٌَْجعَْلنًِ َجبَّاًرا َشِمًٌّا )  [ٕٖ({ ]مرٌم : ٕٖ}َوبَرًّ
 التفسٌر:

                                                             

 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .55تفسٌر التستري: (ٗ)
 .5ٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٔٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .12ٔ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .5ٕٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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ا بوالدتً، ولم ٌجعلنً متكبًرا وال شمًٌا،  عاصًٌا لربً. وجعلنً بارًّ
ا بَِواِلَدِتً{ ]مرٌم :   ا بوالدتً"ٕٖلوله تعالى:}َوَبرًّ [، أي:" وجعلنً بارًّ

(ٔ). 
أي : وأمرنً ببر والدتً ، لكره بعد طاعة هللا ربه   ألن هللا  لال ابن كثٌر:" 

َن أاَل تعالى كثًٌرا ما ٌمرن بٌن األمر بعبادته وطاعة الوالدٌن ، كما لال تعالى : } َولََضى َربُّ 
ٌِْن إِْحَسانًا { ] اإلسراء :  ًَّ اْلَمِصٌُر  ٖٕتَْعبُُدوا إِال إٌَِّاهُ َوِباْلَواِلَد ٌَْن إِلَ [ ولال } أَِن اْشكُْر ِلً َوِلَواِلَد

 .(ٕ)[" ٗٔ{ ] لممان : 
ا ِبَواِلَدتًِ{، أي: لٌس لً أب"  عن نوؾ: }َوَبرًّ

(ٖ). 
ًٌّا{ ]مرٌم : لوله تعالى:}َولَْم ٌَْجعَْلنًِ َجبَّارً   ًٌا، ٕٖا َشِم [، أي:" ولم ٌجعلنً متكبًرا وال شم

 .(ٗ)عاصًٌا لربً"
أي : وأمرنً ببر والدتً ، لكره بعد طاعة هللا ربه    لال ابن كثٌر:" لال ابن كثٌر:" 

ألن هللا تعالى كثًٌرا ما ٌمرن بٌن األمر بعبادته وطاعة الوالدٌن ، كما لال تعالى : } َولََضى َربَُّن 
ٌِْن إِْحَسانًا { ] اإلسراء :  ًَّ [ ولال } أَِن اْشكُْر ِلً َولِ  ٖٕأاَل تَْعبُُدوا إِال إٌَِّاهُ َوبِاْلَواِلَد ٌَْن إَِل َواِلَد

 .(٘)[" ٗٔاْلَمِصٌُر { ] لممان : 
"(ٙ). 
 .(2)عن ابن عباس لوله: "}ولم ٌجعلنً جبارا شمٌا{، ٌمول: عصٌا" 
أي: جاهبل بؤحكامه متكبرا على عبادته، ولال النبً صلى هللا  ولال سهل بن عبدهللا:" 

 .(5)"(1)«الكبرٌاء رداء هللا من نازع هللا فٌه أكبه على منخره فً النار»علٌه وسلم: 
 .(ٓٔ)الشمً اللي ٌمبل على الؽضب"«: الجبار» لال سفٌان:" 
ا ثم لرأ: عن العوام بن حوشب لال :"إنن ال تكاد تجد عالا، إال تجده جبارا،   }َوَبرًّ

 .(ٔٔ){"بَِواِلَدتًِ َولَْم ٌَْجعَْلنًِ َجبَّاًرا َشِمًٌّا

لال لتادة : "لكر لنا أن امرأة رأت ابن مرٌم ٌحًٌ الموتى وٌبرئ األكمه واألبرص ،  
فً آٌات سلطه هللا علٌهن ، وألن له فٌهن ، فمالت : طوبى للبطن اللي حملن وللثدي اللي 

هللا عٌسى ، علٌه السبلم ، ٌجٌبها : طوبى لمن تبل كبلم هللا ، فاتبع ما أرضعت به ، فمال نبً 
فٌه ولم ٌكن جباًرا شمًٌّا"
(ٕٔ). 

 
 المرآن

ٌَْوَم أَُموُت َوٌَْوَم أُْبعَُث َحًٌّا ) ًَّ ٌَْوَم ُوِلْدُت َو  [ٖٖ({ ]مرٌم : ٖٖ}َوالسَّاَلُم َعلَ
 التفسٌر:

ًَّ من هللا ٌوم   ُوِلْدُت، وٌوم أموت، وٌوم أُبعث حًٌا ٌوم المٌامة.والسبلمة واألمان عل

                                                             

 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕٓٗ/2(:صٕٖٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٕٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٕٓٗ/2(:ص2ٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 :ماجة ابن وسنن 5ٓٓٗ رلم الكبر، فً جاء ما باب: داود أبً وسنن 5ٕٔ/ ٔ الصحٌحٌن على المستدرن(1)
 .ٕٗٗ ،2ٕٗ ،ٗٔٗ ،2ٖٙ ،1ٕٗ/ ٕ أحمد ومسند 2ٗٔٗ رلم الكبر، من البراءة باب
 .55تفسٌر التستري: (5)
 .1ٕٓٗ/2(:ص1ٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕٓٗ/2(:ص5ٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٕٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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ًَّ ٌَْوَم ُوِلْدُت َوٌَْوَم أَُموُت{ ]مرٌم :   [، أي:" والسبلمة واألمان ٖٖلوله تعالى:}َوالسَّبَلُم َعلَ
ًَّ من هللا ٌوم ُوِلْدُت وٌوم أموت" عل
(ٔ). 

م أموت..{، ولال لال السمعانً: "معناه: التحٌة والحفظ من هللا لً ٌوم ولدت }وٌو 
بمعنى: السبلمة عند الوالدة، هو السبلمة من طعن الشٌطان وهمزه، « السبلم»بعضهم: 

والسبلمة عند الموت هو من الشرن، فنن أكثر الشرن ٌكون عند الموت، ولٌل: السبلمة عند 
 .(ٕ)الموت من ضؽطة المبر، ولٌل: سبلمة عند الموت بالوصول إلى السعادة"

ًٌّا{ ]مرٌم : لوله تعالى:}وَ   ًَّ فً ٌوم خروجً حٌاً ٌَْٖٖوَم أُْبعَُث َح [، أي:" وسبلم هللا عل
 .(ٖ)من لبري"
 .(ٗ)لال السمعانً: أي:"السبلمة ٌوم المٌامة من األهوال" 
فمرات ابن آدم ثبلث: ٌوم ولد، وٌوم ٌموت، وٌوم ٌبعث، وهً التً لكر لال الشعبً:" 

 .(٘)ة"عٌسى فً لوله: }والسبلم علً{، اآلٌ
وهكلا ٌعلن عٌسى عبودٌته هلل، فلٌس هو إلهاً، وال ابن إله، وال ثالث  لال الصابونً:" 

ثبلثة كما ٌزعم النصارى، إنما عبٌد ورسول، ٌحٌا وٌموت كسائر البشر، خلمه هللا من أم دون 
 .(ٙ)أب لٌكون آٌة على لدرة هللا الباهرة"

ًٌّا { : إثبات  لال ابن كثٌر:"  ًَّ ٌَْوَم ُوِلْدُت َوٌَْوَم أَُموُت َوٌَْوَم أُْبعَُث َح لوله : } َوالسَّبلُم َعلَ
منه لعبودٌته هلل عز وجل ، وأنه مخلوق من خلك هللا ٌحٌا وٌموت وٌبعث كسائر الخبلئك ، 

وسبلمه صلوات هللا -ولكن له السبلمة فً هله األحوال التً هً أشك ما ٌكون على العباد ، 
 .(2)علٌه"

 [:ٖٖ-2ٕفوائد اآلٌات:]
 تمرٌر نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعبودٌة عٌسى ونبوته علٌهما السبلم.  -ٔ

 آٌة نطك عٌسى فً المهد وإخباره بما أواله هللا من الكماالت. -ٕ
 وجوب بر الوالدٌن باإلحسان بهما وطاعتهما والمعروؾ وكؾ األلى عنهما. -ٖ
 والكبر والظلم والشماوة التً هً التمرد والعصٌان.التندٌد بالتعالى  -ٗ
 

 المرآن
 [ٖٗ({ ]مرٌم : ٖٗ}ذَِلَن ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم لَْوَل اْلَحّكِ الَِّذي فٌِِه ٌَْمتَُروَن )

 التفسٌر:
صفتَه وخبَره هو عٌسى ابن مرٌم، ِمن ؼٌر شن وال  -أٌها الرسول  -للن اللي لصصنا علٌن 

 الحك اللي شن فٌه الٌهود والنصارى.مرٌة، بل هو لوُل 
أٌها  -[، أي:" للن اللي لصصنا علٌن ٖٗلوله تعالى:}لَِلَن ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم{ ]مرٌم :  
 .(1)صفتَه وخبَره هو عٌسى ابن مرٌم" -الرسول 
 .(5)لال مماتل:" ٌعنى: هلا عٌسى بن مرٌم" 
ٌَّنت لك لال الطبري:"  م صفته، وأخبرتكم خبره، من أمر ٌمول تعالى لكره: هلا اللي ب

 .(ٔ)الؽبلم اللي حملته مرٌم، هو عٌسى ابن مرٌم، وهله الصفة صفته، وهلا الخبر خبره"

                                                             

 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .52ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .1ٕٓٗ/2(:صٖٖٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .52ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
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 أي: للن اللي: }لال إنً عبد َّللاَّ آتانً الكتاب وجعلنى نبٌاً{، عٌسى ابن لال الزجاج:" 
 .(ٕ)وعز"جل هللا  -مرٌم ال ما ٌمول النصارى من أنه ابن َّللاَّ وأنه إله 

لال أبو اللٌث السمرلندي:" أي: للن اللي لال: إنً عبد هللا، هو عٌسى ابن مرٌم علٌه  
 .(ٖ)السبلم، ال كما ٌمول النصارى إنه إله"

 .(ٗ)أي: هلا اللي وصفت لكم صفته، وأخبرتكم خبره هو عٌسى ابن مرٌم" لال مكً:" 
[، أي:" هو لوُل الحك اللي شن ٌَْٖٗمتَُروَن{ ]مرٌم : لوله تعالى:}لَْوَل اْلَحّكِ الَِّلي فٌِِه  

 .(٘)فٌه الٌهود والنصارى"
وهم  -صلى هللا علٌه -لال مماتل: ٌعنى: "لول العدل، اللي فٌه ٌشكون فً أمر عٌسى 
 .(ٙ)النصارى"
ٌعنً: أن هلا الخبر اللي لصصته علٌكم لول الحّك، والكبلم اللي تلوته  لال الطبري:" 
هللا وخبره، ال خبر ؼٌره، اللي ٌمع فٌه الوهم والشّن، والزٌادة والنمصان، على ما  علٌكم لول

كان ٌمول هللا تعالى لكره: فمولوا فً عٌسى أٌها الناس، هلا المول اللي أخبركم هللا به عنه، ال 
رى، من ما لالته الٌهود، اللٌن زعموا أنه لؽٌر رشدة، وأنه كان ساحًرا كلّابا، وال ما لالته النصا

 .(2)أنه كان هلل ولدا، وإن هللا لم ٌتخل ولدا، وال ٌنبؽً للن له"
 .(1)لال أبو اللٌث السمرلندي:" ٌعنً: ٌعنً: خبر الصدق " 
 .(5)لال الحسن: "والحك هو هللا" 
 .(ٓٔ)هللا عز وجل، الحك" لال مجاهد:" 
بالضم. فمن لرأ ، بنصب البلم، ولرأ البالون «لول الحك:»لرأ عاصم وابن عامر  

 .(ٔٔ)بالنصب فمعناه: ألول لول الحك، ومن لرأ بالضم معناه: وهو لول الحك
فعلى خبر االبتداء. أي: هلا الكبلم اللي لصصته علٌكم «. المول:»من رفع  لال مكً:" 

لول الحك. أي لول هللا، فـ}الحك{ هو هللا. أي: هو كبلمه ال كبلم ؼٌره من الٌهود والنصارى 
 وا فً عٌسى من الكلب والبهتان.فٌما ادع

ومن نصبه، فعلى المصدر. أي: ألول لول الحك، ال لول الٌهود، اللٌن زعموا أن 
عٌسى علٌه السبلم كان ساحراً كلاباً. وال لول النصارى، أنه ولد هللا تعالى وجّل وعّز عن 

 .(ٕٔ)للن"
 

 المرآن
ِ أَْن ٌَتَِّخذَ ِمْن َولٍَد  ({ ]مرٌم : ٖ٘سُْبَحانَهُ إِذَا لََضى أَْمًرا فَِإنََّما ٌَمُوُل لَهُ كُْن فٌََكُوُن )}َما َكاَن َّلِلَّ

ٖ٘] 
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               

 .5ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٖ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٖٗ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .ٖ٘٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٗ/ٕبحر العلوم: (1)
 .ٖٕٕ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (5)
 1ٕٓٗ/2(:صٖٖٔٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖٗ/ٕ، وبحر العلوم، تفسٌر السمرلندي:5ٕٖ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٔٔ)
 .ٖ٘٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕٔ)
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ه وتمدَّس عن للن، إلا لضى  ما كان هلل تعالى وال ٌلٌك به أن ٌتخل ِمن عباده وَخْلمه ولًدا، تنزَّ
، فٌكون كما « كن»ول له: أمًرا من األمور وأراده، صؽًٌرا أو كبًٌرا، لم ٌمتنع علٌه، وإنما ٌم

 شاءه وأراده.
ٌَتَِّخلَ ِمْن َولٍَد{ ]مرٌم :   ِ أَْن  [، أي:" ما كان هلل تعالى وال ٌلٌك ٖ٘لوله تعالى:}َما َكاَن َّلِلَّ

 .(ٔ)به أن ٌتخل ِمن عباده وَخْلمه ولًدا"
 .(ٕ)لال أبو اللٌث:" ٌعنً: عٌسى" 
 .(ٖ)لال ٌحٌى بن سبلم:" ٌنزه نفسه عما ٌمولون" 
هلا تكلٌب لللٌن لالوا: إن عٌسى ابن هللا. أي: ما ٌصلح له أن ٌتخل ولداً، بل  لال مكً:" 

كل شًء خلمه.. وهلا اللفظ ظاهره الحظر، وهللا ال ٌحظر علٌه شًء، لكنه محمول على معناه. 
الباطن  ومعناه النفً، أي: ما كان هللا لٌتخل ولداً. فهو نفً عن هللا ما ال ٌلٌك به ولٌس فٌه فً

ً إِالَّ َخَطئاً{ ]النساء:  [ معناه النفً، 5ٕحظر. ومثله لوله: }َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن أَن ٌَْمتَُل ُمْإِمنا
 .(ٗ)وتمدٌره: ما كان لمإمٍن أن ٌمتل مإمنا "

ال ٌجوز أن ٌكون له ولد على الحمٌمة ألنه واحد، والولد بعض والده،  لال المشٌري:" 
وألنه ال داعى له إلى صحبة زوجة فٌكون له ولد على الحمٌمة. وال ٌجوز علٌه التبنً ألحد لعدم 

 .(٘)الجنسٌة بٌنهما "
ه هللا عن الولد والشرٌن"ٖ٘لوله تعالى:}سُْبَحانَهُ{ ]مرٌم :    .(ٙ)[، أي:" تنزَّ
ٌمول: تنزٌها هلل وتبرئة له أن ٌكون له ما أضاؾ إلٌه الكافرون المائلون:  الطبري:" لال 

 .(2)عٌسى ابن هللا"
ا كبًٌرا" لال ابن كثٌر:"  أي : عما ٌمول هإالء الجاهلون الظالمون المعتدون علوًّ

(1). 
[، أي:" إلا لضى أمًرا ٖ٘رٌم : لوله تعالى:}إِلَا لََضى أَْمًرا فَنِنََّما ٌَمُوُل لَهُ كُْن فٌََكُوُن{ ]م 

، فٌكون كما شاءه « كن»من األمور وأراده، صؽًٌرا أو كبًٌرا، لم ٌمتنع علٌه، وإنما ٌمول له: 
 .(5)وأراده"
ٌمول جل ثناإه: إنما ابتدأ هللا خلك عٌسى ابتداء، وأنشؤه إنشاء من ؼٌر  لال الطبري:" 

كللن ٌبتدع األشٌاء وٌخترعها، إنما ٌمول، إلا  فحل افتحل أمه، ولكنه لال له }كن فٌكون{، ألنه
لضى خلك شًء أو إنشاءه: كن فٌكون موجودا حادثا، ال ٌعظم علٌه خلمه، ألنه ال ٌخلمه بمعاناة 

 .(ٓٔ)وكلفة، وال ٌنشئه بمعالجة وشدة"
 .(ٔٔ)لال الصابونً:أي:" ومن كان هلا شؤنه كٌؾ ٌتوهم أن ٌكون له ولد؟" 
الدلٌل لما سبك كؤنه لال: إن اتخال الولد شؤن العاجز الضعٌؾ لال المفسرون: "وهلا ك 

المحتاج اللي ال ٌمدر على شًء، وأما المادر الؽنً اللي ٌمول للشًء }كُن فٌََكُوُن{ فبل ٌحتاج فً 
اتخال الولد إلى إحبال األنثى وحٌث أوجده بموله }كُن{ ال ٌسمى ابناً له بل هو عبده، فهو تبكٌٌت 

 .(ٕٔ)لحجج الباهرة"وإلزام لهم با
 

                                                             

 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .ٖٕٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .2ٖ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٕلطائؾ اإلشارات: (٘)
 .52ٔ/ٕوة التفاسٌر:صف (ٙ)
 .5ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .51ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .51ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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 المرآن
َ َربًِّ َوَربُّكُْم فَاْعبُُدوهُ َهذَا ِصَراطٌ ُمْستَِمٌٌم )  [ٖٙ({ ]مرٌم : ٖٙ}َوإِنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
ولال عٌسى لمومه: وإن هللا اللي أدعوكم إلٌه هو وحده ربً وربكم فاعبدوه وحده ال شرٌن له، 

 هلا هو الطرٌك اللي ال اعوجاج فٌه.فؤنا وأنتم سواء فً العبودٌة والخضوع له، 
َ َربًِّ َوَربُّكُْم فَاْعبُُدوهُ{ ]مرٌم :   [، أي:" ولال عٌسى لمومه: وإن ٖٙلوله تعالى:}َوإِنَّ َّللاَّ

هللا اللي أدعوكم إلٌه هو وحده ربً وربكم فاعبدوه وحده ال شرٌن له، فؤنا وأنتم سواء فً 
 .(ٔ)العبودٌة والخضوع له"

 .(ٕ)وإنً وأنتم أٌها الموم جمٌعا هلل عبٌد، فنٌاه فاعبدوا دون ؼٌره" ٌمول:"لال الطبري: 
أي: ومما أمر عٌسى به  لومه وهو فً مهده ، أن أخبرهم إل لان أن هللا لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)ربهم وربه، وأمرهم بعبادته"
عهد إلٌهم حٌن أخبرهم عن نفسه ومولده وموته وبعثه: }إن هللا ربً وربكم  لال وهب:" 

 .(ٗ)فاعبدوه هلا صراط مستمٌم{، أي: إنً وإٌاكم عبٌد هللا، فاعبدوه وال تعبدوا ؼٌره"
[، أي:" هلا هو الدٌن الموٌم اللي ال ٖٙلوله تعالى:}َهلَا ِصَراطٌ ُمْستَِمٌٌم{ ]مرٌم :  

 .(٘)اعوجاج فٌه"
ٌمول: هلا اللي أوصٌتكم به، وأخبرتكم أن هللا أمرنً به هو الطرٌك  الطبري:" لال 

 .(ٙ)المستمٌم، اللي من سلكه نجا، ومن ركبه اهتدى، ألنه دٌن هللا اللي أمر به أنبٌاءه"
أي : هلا اللي جئتكم به عن هللا صراط مستمٌم ، أي : لوٌم ، من اتبعه  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)فه ضل وؼوى "رشد وهدي ، ومن خال
 

 المرآن
ٌٌْل ِللَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن َمْشَهِد ٌَْوٍم َعِظٌٍم ) ٌْنِِهْم فََو  [2ٖ({ ]مرٌم : 2ٖ}فَاْختَلََؾ اِْلَْحَزاُب ِمْن بَ

 التفسٌر:
فاختلفت الِفَرق من أهل الكتاب فٌما بٌنهم فً أمر عٌسى علٌه السبلم، فمنهم ؼال فٌه وهم 

 -لال: هو هللا، ومنهم من لال: هو ابن هللا، ومنهم من لال: ثالث ثبلثة النصارى، فمنهم من 
، ومنهم جاٍؾ عنه وهم الٌهود، لالوا: ساحر، ولالوا: ابن ٌوسؾ النجار، -تعالى هللا عما ٌمولون 

 فهبلن لللٌن كفروا ِمن شهود ٌوم عظٌم الهول، وهو ٌوم المٌامة.
ٌْنِِهْم{ ]مرٌم : لوله تعالى:}فَاْختَلََؾ اأْلَْحَزاُب   [، أي:" فاختلفت الِفَرق من أهل 2ِٖمْن بَ

 .(1)الكتاب فٌما بٌنهم فً أمر عٌسى علٌه السبلم"
 .(5)اختلفوا فٌه فصاروا أحزابا" لال لتادة:" 
ٌمول تعالى لكره: فاختلؾ المختلفون فً عٌسى، فصاروا أحزابا متفرلٌن  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)من بٌن لومه"

                                                             

 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .52ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .51ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .51ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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أي : اختلفت ألوال أهل الكتاب فً عٌسى بعد بٌان أمره ووضوح حاله  ٌر:"لال ابن كث 
َمت طائفة  وهم جمهور الٌهود  -، وأنه عبده ورسوله وكلمته ألماها إلى مرٌم وروح منه ، فَصمَّ

على أنه ولد زْنٌَة ، ولالوا : كبلمه هلا سحر. ولالت طائفة أخرى : إنما  -، علٌهم لعائن هللا 
ولال آخرون : هو ابن هللا ، ولال آخرون : ثالث ثبلثة. ولال آخرون : بل هو عبد هللا تكلم هللا. 

 .(ٔ)ورسوله. وهلا هو لول الحك ، اللي أرشد هللا إلٌه المإمنٌن"
 ، ألوال:«االحزاب»وفً  

، (ٖ)مماتل، و(ٕ)أحدها:عنى بللن: الجماعة التً تناظرت فً أمر عٌسى، واختلفت فٌه لاله لتادة
 .(ٗ)وحكاه عن السدي-بن سبلم وٌحٌى
لال مماتل:" األحزاب هم: النسطورٌة والمار ٌعموبٌة والملكانٌة تحازبوا من بٌنهم فً  
المار ٌعموبٌة: إن هللا هو المسٌح  فمالت النسطورٌة: عٌسى ابن هللا. ولالت -علٌه السبلم -عٌسى

 .(٘)"بن مرٌم، ولالت الملكانٌة: إن هللا ثالث ثبلثة
اجتمع بنو إسرائٌل فؤخرجوا منهم أربعة نفر، أخرج من كل لوم عالمهم  لتادة:"لال 

فتشاوروا فً عٌسى حٌن رفع، فمال أحدهم: هو هللا هبط إلى األرض فؤحٌى من احٌى وأمات 
من أمات، ثم صعد إلى السماء، وهم الٌعموبٌة، فمالت الثبلثة: كلبت. ثم لال اثنان منهم للثالث: 

و ابن هللا، وهم النسطورٌة. فمال اثنان: كلبت. ثم لال أحد االثنٌن لآلخر: لل فٌه. لل فٌه. فمال ه
لال: هو ثالث ثبلثة: هللا إله، وعٌسى إله، وأمه إله. وهم اإلسرائٌلٌة وهم ملون النصارى. فمال 
الرابع: كلبت.. هو عبد هللا ورسوله وروحه من كلمته، وهم المسلمون، فكان لكل رجل منهم 

على ما لال، فالتتلوا فظهر على المسلمٌن. فللن لوله هللا: }َوٌَْمتُلُوَن الَِّلٌَن ٌَؤُْمُروَن ِباْلِمْسِط  أتباع
ٌْنِِهْم{(ٙ)ِمَن النَّاِس{ ،  لال لتادة: وهم اللٌن لال هللا: }فَاْختَلََؾ اأْلَْحَزاُب ِمْن بَ

لال: اختلفوا فٌه  ،(2)
لمرء المسلم: أنشدكم ... هل تعلمون إن عٌسى كان فٌه فصاروا أحزابا، فاختلؾ الموم، فمال ا

ٌطعم الطعام، وأن هللا ال ٌطعم الطعام؟ لالوا: اللهم نعم. لال: فهل تعلمون إن عٌسى كان ٌنام، 
وأن هللا ال ٌنام؟ لالوا: اللهم نعم. فخصمهم المسلمون فانسل الموم، فلكر لنا إن الٌعموبٌة ظهرت 

هللا فً للن المرآن: }فوٌل لللٌن كفروا من مشهد ٌوم  ٌومئل، وأصٌب المسلمون، فؤنزل
 .(1)عظٌم{"
ولد روى ابن أبً حاتم ، عن ابن عباس ، وعن عروة بن الزبٌر ، وعن  لال ابن كثٌر:" 

بعض أهل العلم ، لرٌبًا من للن. ولد لكر ؼٌر واحد من علماء التارٌخ من أهل الكتاب وؼٌرهم 
ر من مجامعهم الثبلثة المشهورة عندهم ، فكان جماعة : أن لسطنطٌن جمعهم فً محفل كبٌ

األسالفة منهم ألفٌن ومائة وسبعٌن أسمًفا ، فاختلفوا فً عٌسى ابن مرٌم ، علٌه السبلم ، اختبلًفا 
متباًٌنا ، فمالت كل شرلمة فٌه لوال فمائة تمول فٌه لوال وسبعون تمول فٌه لوال آخر ، وخمسون 

ئة وستون تمول شٌئًا ، ولم ٌجتمع على ممالة واحدة أكثر من ثبلثمائة تمول  فٌه شٌئًا آخر ، وما
موا علٌه ومال  إلٌهم الملن ، وكان فٌلسوفًا ، فمدمهم  وثمانٌة منهم ، اتفموا على لول وَصمَّ
ونصرهم وطرد من عداهم ، فوضعوا له األمانة الكبٌرة ، بل هً الخٌانة العظٌمة ، ووضعوا له 

فوا دٌن المسٌح ، وؼٌروه ، فابتنى كتب الموانٌن ، وشرَّ  عوا له أشٌاء وابتدعوا بدًعا كثٌرة ، وَحرَّ
حٌنئل لهم الكنائس الكبار فً مملكته كلها : ببلد الشام ، والجزٌرة ، والروم ، فكان مبلػ الكنائس 

                                                             

 .ٖٕٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٓٔ-1ٓٓ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .1ٓٔ-1ٓٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(٘)
 .[ٕٔ]آل عمران: (ٙ)
 .[2ٖ]مرٌم: (2)
لكر لنا أن لما رفع ابن  :"51ٔ/1ٔ، وفً رواٌة الطبري:1ٕٓٗ/2(:صٕٖٖٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)

 ".مرٌم، انتخبت بنو إسرائٌل أربعة من فمهائهم
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فً أٌامه ما ٌمارب اثنتً عشرة ألؾ كنٌسة ، وبنت أمه هٌبلنة لَُمامة على المكان اللي صلب 
ٌه المصلوب اللي تزعم الٌهود والنصارى أنه المسٌح ، ولد كلبوا ، بل رفعه هللا إلى ف

 .(ٔ)السماء"
 .(ٖ)، والسدي(ٕ)الثانً:أنهم  الٌهود والنصارى. لاله مجاهد

الثالث: أنهم اللٌن تحزبوا على األنبٌاء لما لص علٌهم لصة عٌسى اختلفوا فٌه من بٌن الناس. 
 .(ٗ)لاله الحسن
الطبري:" والصواب من المول فً للن أن ٌمال: معنى للن: فاختلؾ الفرق لال  

المختلفون فً عٌسى ابن مرٌم من بٌن من دعاهم عٌسى إلى ما دعاهم إلٌه من اتماء هللا والعمل 
بطاعته، وهم الٌهود والنصارى، ومن اختلؾ فٌه من النصارى، ألن جمٌعهم كانوا أحزابا 

َ هَُو َربًِّ َوَربُّكُْم فَاْعبُُدوهُ َهَلا  مبتسلٌن مختلفً األهواء مع بٌانه لهم أمر نفسه، ولوله لهم: }إِنَّ َّللاَّ
 .(٘)ِصَراطٌ ُمْستَِمٌٌم{"

ٌٌْل ِللَِّلٌَن َكفَُروا ِمْن َمْشَهِد ٌَْوٍم َعِظٌٍم{ ]مرٌم :   [، أي:" فهبلن لللٌن 2ٖلوله تعالى:}فََو
 .(ٙ)المٌامة" كفروا ِمن شهود ٌوم عظٌم الهول، وهو ٌوم

ٌمول: فوادي جهنم اللي ٌدعى وٌبل لللٌن كفروا باهلل، من الزاعمٌن أن  لال الطبري:" 
 .(2)عٌسى هلل ولد، وؼٌرهم من أهل الكفر به من شهودهم ٌوما عظٌما شؤنه، وللن ٌوم المٌامة"

 .(1)شهدوا هوال إلا عظٌما" ولال لتادة:" 
كلب على هللا ، وافترى ، وزعم أن له ولدا.  تهدٌد ووعٌد شدٌد لمن لال ابن كثٌر:" 

ولكن أنظرهم تعالى إلى ٌوم المٌامة وأجلهم حلًما وثمة بمدرته علٌهم   فننه اللي ال ٌعجل على 
، ثم لرأ «إن هللا لٌملً للظالم حتى إلا أخله لم ٌفلته»من عصاه ، كما جاء فً الصحٌحٌن : 

ًَ َظاِلَمةٌ إِنَّ أَْخلَهُ أَِلٌٌم َشِدٌٌد { ] هود : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : } َوَكلَلِ   َٕٓٔن أَْخلُ َربَِّن إِلَا أََخلَ اْلمَُرى َوِه

ال أحد أصبر على ألى سمعه من هللا ، »[ وفً الصحٌحٌن أًٌضا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : 
ٌُْت  . ولد لال(5)«إنهم ٌجعلون له ولدا ، وهو ٌرزلهم وٌعافٌهم هللا تعالى : } َوَكؤٌَِّْن ِمْن َلْرٌٍَة أَْمَل

ًَّ اْلَمِصٌُر { ] الحج :  ًَ َظاِلَمةٌ ثُمَّ أََخْلتَُها َوإِلَ َ َؼاِفبل  1ٗلََها َوِه [ ولال تعالى : } َوال تَْحَسبَنَّ َّللاَّ
ُرهُْم ِلٌَْوٍم تَْشَخُص فٌِِه  ا ٌَْعَمُل الظَّاِلُموَن إِنََّما ٌَُإّخِ [ ولهلا لال هاهنا  ٕٗاألْبَصاُر { ] إبراهٌم : َعمَّ

ٌٌْل ِللَِّلٌَن َكفَُروا ِمْن َمْشَهِد ٌَْوٍم َعِظٌٍم { أي : ٌوم المٌامة ، ولد جاء فً الحدٌث الصحٌح  : } فََو
المتفك على صحته ، عن عبادة بن الصامت ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من 

أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له وأن محمًدا عبده ورسوله وأن عٌسى عبد هللا  شهد
وكلمته ألماها إلى مرٌم وروح منه ، وأن الجنة حك ، والنار حك ، أدخله هللا الجنة  (ٓٔ)]ورسوله[

 .(ٕٔ)"(ٔٔ)«على ما كان من العمل
 

 المرآن
 [2ٖ({ ]مرٌم : 2ِٖن الظَّاِلُموَن اْلٌَْوَم فًِ َضاَلٍل ُمبٌٍِن )}أَْسِمْع بِِهْم َوأَْبِصْر ٌَْوَم ٌَؤْتُونَنَا لَكِ 

                                                             

 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .52ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .2ٖٙ-ٖٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .51ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .(1ٕٓٗ( وصحٌح مسلم برلم )55ٓٙصحٌح البخاري برلم )(5)
 زٌادة فً البخاري ومسلم. (ٓٔ)
 .(5ٕ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖ٘ٗصحٌح البخاري برلم )(ٔٔ)
 .ٕٖٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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 التفسٌر:
ما أشدَّ سمعَهم وبصرهم ٌوم المٌامة، ٌوم ٌَْمُدمون على هللا، حٌن ال ٌنفعهم للن!! لكِن الظالمون 

 الٌوم فً هله الدنٌا فً لهاٍب بٌٍِّن عن الحك.
ٌَؤْتُوَننَا{ ]مرٌم : لوله تعالى:}أَْسِمْع بِِهْم َوأَْبِصْر ٌَوْ   [، أي:" ما أشدَّ سمعَهم وبصرهم 1َٖم 

 .(ٔ)ٌوم المٌامة، ٌوم ٌَْمُدمون على هللا، حٌن ال ٌنفعهم للن!!"
لال لتادة:" لان وهللا ٌوم المٌامة، سمعوا حٌن ال ٌنفعهم السمع، وأبصروا حٌن ال ٌنفعهم  
 .(ٕ)البصر"
هلا ٌوم المٌامة، فؤما الدنٌا فبل كانت على أبصارهم ؼشاوة، وفً آلانهم  لال ابن زٌد:" 

ولر فً الدنٌا  فلما كان ٌوم المٌامة أبصروا وسمعوا فلم ٌنتفعوا، ولرأ: }َربََّنا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعَنا 
 .(ٖ)فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصاِلًحا إِنَّا ُمولِنُوَن{"

مخبًرا عن حال الكافرٌن به، الجاعلٌن له أندادا،  لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره 
والزاعمٌن أن له ولدا ٌوم ورودهم علٌه فً اآلخرة: لئن كانوا فً الدنٌا عمٌا عن إبصار الحّك، 
والنظر إلى حجج هللا التً تدّل على وحدانٌته، صما عن سماع آي كتابه، وما دعتهم إلٌه رسل 

بعث به أنبٌاءه، فما أسمعهم ٌوم لدومهم على ربهم فً اآلخرة، هللا فٌها من اإللرار بتوحٌده، وما 
 .(ٗ)وأبصرهم ٌومئل حٌن ال ٌنفعهم اإلبصار والسماع"

المعنى: َما أْسَمعَهْم وأبَصَرهْم ٌوم المٌامة، ألنهم َشاَهدوا من البعث وأْمر  لال الزجاج:" 
 -هلالج لج  -ٌٍَة، وما ٌُدَعْوَن إلٌه من طاعة َّللاَّ َّللاَّ عزَّ وجلَّ ما ٌسمع وٌبصر بؽٌر إْعمال فِْكٍر َوتَْروِ 

فً الدنٌا ٌحتاجون فٌه إلى فكر ونظر فضلُّوا عن للن فً الدنٌا وآثروا اللهو والهوى، فمال هللا 
 .(٘)تعالى: }لَِكِن الظَّاِلُموَن اْلٌَْوَم فًِ َضبَلٍل ُمِبٌٍن"

م بالبكم والعمً والصمم فً الدنٌا، لال السمعانً:" وصفهم بهلا  ألنه تعالى كان وصفه 

فؤخبر أنهم ٌسمعون وٌبصرون فً اآلخرة، ما لم ٌسمعوا وٌبصروا فً الدنٌا. وٌمال: وصفهم 
بشدة السمع والبصر فً اآلخرة بحصول اإلدران بؽٌر رإٌة وال فكر. وٌمال لوله: }أسمع بهم 

 .(ٙ)رون ما ٌهلكهم"وأبصر{ تهدٌد ووعٌد ومعناه: أنهم ٌسمعون ما تصدع للوبهم، وٌ
أي :ما أسمعهم وأبصرهم ٌوم المٌامة ، ٌمول تعالى مخبًرا عن الكفار  لال ابن كثٌر:" 

ٌوم المٌامة أنهم أْسَمُع شًء وأْبَصُره كما لال تعالى : }َولَْو تََرى إِِل اْلُمْجِرُموَن نَاِكسُو ُرُءوِسِهْم 
[ أي : ٌمولون  ٕٔا فَاْرِجْعَنا نَْعَمْل َصاِلًحا ِإنَّا ُمولِنُوَن{ ] السجدة : ِعْنَد َربِِّهْم َربَّنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَ 

للن حٌن ال ٌنفعهم وال ٌجدي عنهم شٌئًا ، ولو كان هلا لبل معاٌنة العلاب ، لكان نافعًا لهم 
 .(2)ومنملًا من علاب هللا "

[، أي:" لكِن الظالمون 1ُٖمِبٌٍن{ ]مرٌم : لوله تعالى:}لَِكِن الظَّاِلُموَن اْلٌَْوَم فًِ َضبَلٍل  
الٌوم فً هله الدنٌا فً لهاٍب بٌٍِّن عن الحك"
(1). 

 .(5)لال السمعانً:" أي: خطؤ بٌن" 
أي : ال ٌسمعون وال ٌبصرون وال ٌعملون ،]فً الدنٌا[، فحٌث ٌطلب  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)منهم الهدى ال ٌهتدون ، وٌكونون مطٌعٌن حٌث ال ٌنفعهم للن "

                                                             

 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .55ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .55ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .55ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٓ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .5ٖٕ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .]بتصرؾ[ٖٖٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٖٕ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .]بتصرؾ[ٖٖٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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ٌمول تعالى لكره: لكن الكافرون اللٌن أضافوا إلٌه ما لٌس من صفته،  لال الطبري:" 
: فً لهاب عن سبٌل الحّك، وأخل وافتروا علٌه الكلب الٌوم فً الدنٌا، فً ضبلل مبٌن: ٌمول

على ؼٌر استمامة، مبٌن أنه جائر عن طرٌك الرشد والهدى، لمن تؤمله وفكر فٌه، فهدي 
 .(ٔ)لرشده"
 

 المرآن
ًَ اِْلَْمُر َوهُْم ِفً َؼْفلٍَة َوُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن )  [2ٖ({ ]مرٌم : 2ٖ}َوأَْنِذْرهُْم ٌَْوَم اْلَحْسَرِة إِْذ لُِض

 التفسٌر:
الناس ٌوم الندامة حٌن ٌُمضى األمر، وٌَُجاُء بالموت كؤنَّه كبش أملح،  -أٌها الرسول  -نلر وأ

فٌُْلبَح، وٌُفصل بٌن الخلك، فٌصٌر أهل اإلٌمان إلى الجنة، وأهل الكفر إلى النار، وهم الٌوم فً 
ا أُنلروا به، فهم ال ٌصدلون، وال ٌعملون العمل الصالح.  هله الدنٌا فً ؼفلة عمَّ

ٌَْوَم اْلَحْسَرةِ{ ]مرٌم :   الناس  -أٌها الرسول  -[، أي:" وأنلر 5ٖلوله تعالى:}َوأَْنِلْرهُْم 
 .(ٕ)ٌوم الندامة"
 .(ٖ)أي: أنلر الخبلئك ٌوم الحسرة" لال ابن كثٌر:" 
معناه: ٌوم الندامة، وٌمال: كل الناس ٌندمون ٌوم المٌامة  أما المسًء  لال السمعانً:" 

 «. حسنا»فٌندم هبل أحسن، وأما المحسن فٌندم هبل ازداد 
 .(ٗ)وأما لول أكثر المفسرٌن فً اآلٌة: هله الحسرة حٌث ٌلبح الموت على الصراط"

إلا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل "» عن أبً سعٌد الخدري لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
النار النار ، ٌجاء بالموت كؤنه كبش أملح ، فٌولؾ بٌن الجنة والنار ، فٌمال : ٌا أهل الجنة ، هل 
تعرفون هلا ؟ لال : "فٌشرئبون فٌنظرون وٌمولون : نعم هلا الموت". لال : "فٌمال : ٌا أهل 

ون وٌمولون : نعم ، هلا الموت" لال : "فٌإمر النار ، هل تعرفون هلا ؟ لال : فٌشرئبون فٌنظر
به فٌلبح" لال : "وٌمال : ٌا أهل الجنة ، خلود وال موت ، وٌا أهل النار خلود وال موت" لال : 

ًَ األْمُر َوهُْم فًِ َؼْفلٍَة { وأشار بٌ ده  لال : ثم لرأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : } َوأَْنِلْرهُْم ٌَْوَم اْلَحْسَرِة إِْل لُِض
 .(٘)«""أهل الدنٌا فً ؼفلة الدنٌا

ًَ األْمُر { لال : إلا دخل أهل   عن ابن مسعود فً لوله : "} َوأَْنِلْرهُْم ٌَْوَم اْلَحْسَرةِ إِْل لُِض
الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، أتً بالموت فً صورة كبش أملح ، حتى ٌولؾ بٌن الجنة 

ل الجنة ، هلا الموت اللي كان ٌُمٌُت الناس فً الدنٌا ، فبل ٌبمى والنار ، ثم ٌنادي مناد : ٌا أه
أحد فً أهل علٌٌن وال فً أسفل درجة فً الجنة إال نظر إلٌه ، ثم ٌنادى : ٌا أهل النار ، هلا 
الموت اللي كان ٌمٌت الناس فً الدنٌا ، فبل ٌبمى أحد فً ضحضاح من نار وال فً أسفل درن 

، ثم ٌلبح بٌن الجنة والنار ، ثم ٌنادى : ٌا أهل الجنة ، هو الخلود أبد  من جهنم ، إال نظر إلٌه
اآلبدٌن ، وٌا أهل النار ، هو الخلود أبد اآلبدٌن ، فٌفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد مٌتًا من 
ْوَم فرح ماتوا ، وٌشهك أهل النار شهمة لو كان أحد مٌتًا من شهمة ماتوا فللن لوله : } َوأَْنِلْرهُْم ٌَ 

ًَ األْمُر { ٌمول : إلا لبح الموت" اْلَحْسَرةِ إِْل لُِض
(ٙ). 

                                                             

 .ٕٓٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 ٖٖٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٖٕ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .(5/ٖالمسند )(٘)

هكلا رواه اإلمام أحمد ولد أخرجه البخاري ومسلم فً صحٌحٌهما ، من حدٌث األعمش ، به  ولفظهما لرٌب 
 .من للن
 (1ٗ5ٕ( وصحٌح مسلم برلم )2ٖٓٗصحٌح البخاري برلم ) انظر:
 
 .ٖٕٗ-ٖٖٕ/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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ًَ اأْلَْمُر{ ]مرٌم :    .(ٔ)[، أي:" حٌن لضً أمُر هللا فً الناس"5ٖلوله تعالى:}إِْل لُِض
 .(ٕ)أي: فرغ من األمر" لال السمعانً:" 
أي : فصل بٌن أهل الجنة وأهل النار ، وَدخل كل إلى ما صار إلٌه  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)مخلًدا فٌه "
ا 5ٖلوله تعالى:}َوهُْم فًِ َؼْفلٍَة{ ]مرٌم :   [، أي:" وهم الٌوم فً هله الدنٌا فً ؼفلة عمَّ
 .(ٗ)أُنلروا به"
 .(٘)معناه: وهم فً ؼفلة فً الدنٌا عما ٌعمل بهم فً اآلخرة" لال السمعانً:" 
 .(ٙ)أي : الٌوم } فًِ َؼْفلٍَة { عما أنلروا به" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" فهم ال ٌصدلون، وال ٌعملون العمل 5ٖلوله تعالى:}َوهُْم اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]مرٌم :  
 .(2)الصالح"
 .(1)أي : ال ٌَُصدلون به" لال ابن كثٌر:" 
زعم بعض المؽفلٌن من ناللً التفسٌر، أن اإلنلار منسوخ بآٌة  لال ابن الجوزي:" 
،  وهلا تبلعب من هإالء بالمرآن ومن أٌن ٌمع التنافً بٌن إنلارهم المٌامة، وبٌن لتالهم (5)السٌؾ

 .(ٓٔ)لتالهم فً الدنٌا"
 

 المرآن
ٌْنَا ٌُْرَجعُوَن ) ٌَْها َوإِلَ  [ٓٗ]مرٌم : ({ ٓٗ}إِنَّا نَْحُن نَِرُث اِْلَْرَض َوَمْن َعلَ

 التفسٌر:
إنا نحن الوارثون لؤلرض وَمن علٌها بفنائهم وبمائنا بعدهم وُحْكمنا فٌهم، وإلٌنا مصٌرهم 

 وحسابهم، فنجازٌهم على أعمالهم.

ٌَْها{ ]مرٌم :   [، أي:" إنا نحن الوارثون ٓٗلوله تعالى:}ِإنَّا نَْحُن نَِرُث اأْلَْرَض َوَمْن َعلَ
 .(ٔٔ)هم وبمائنا بعدهم وُحْكمنا فٌهم"لؤلرض وَمن علٌها بفنائ

 .(ٕٔ)ونرث أهل السماء وأهل األرض" -هلالج لج -ٌعنً: نمٌتهم وٌبمى الرب لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)نهلن األرض ومن علٌها" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
معناه: إنا نمٌت سكان األرض، ونهلكهم، فتكون األرض ومن علٌها لنا  لال السمعانً:" 

 .(ٗٔ)وفً حكمنا. ومعنى اإلرث: هو أنه ال ٌبمى ألحد ملن وال سبب سوى هللا"
ٌمول تعالى لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ال ٌحزنن تكلٌب هإالء المشركٌن لن ٌا  لال الطبري:" 

حك، فنن إلٌنا مرجعهم ومصٌرهم ومصٌر جمٌع الخلك ؼٌرهم، ونحن دمحم فٌما أتٌتهم به من ال
 .(٘ٔ)وارثو األرض ومن علٌها من الناس، بفنائهم منها، وبمائها ال مالن لها ؼٌرنا"

                                                             

 .51ٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 ٖٖٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 ٖٖٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 ٖٖٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٙ: ص ناسخه فً سبلمة وابنـ  ٖٙٗ: ص ناسخه فً حزم ابن هنا النسخ لكر(5)
 .2ٓ٘/ٕزاد المسٌر: (ٓٔ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٕٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .ٕٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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ٌرٌد به إلا لبض أرواح بنى آدم بجملتهم، ولم ٌبك على وجه األرض  لال المشٌري:" 
وم مالن األرض ومن علٌها، ومالن الكون منهم واحد، ولٌس ٌرٌد به استحداث ملكه، وهو الٌ

 وما فٌه.
ٌَِرُث ِمْن آِل ٌَْعمُوب{ ]مرٌم :  -وٌمال إن زكرٌا لال ٌَِرثُِنً َو [، ولال ٙلما سؤل الولد: }

[، ولال: }إِنَّ 5٘تعالى فى صفة بنى إسرائٌل: }َكلَِلَن َوأَْوَرثْنَاَها بَِنً ِإْسَرائٌَِل{ ]الشعراء : 
[، ولما انتهى إلى هله األمة، لال: }إنا 1ٌُٕٔوِرثَُها َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِده{ ]األعراؾ :  اأْلَْرَض َّلِلَِّ 

 نحن نرث األرض ومن علٌها{ .. فشتان بٌن من وارثه الولد وبٌن من وارثه األحد! 
وٌمال: هان على العبد المسلم إلا مات إلا كان الحك وارثه.. وهلا مخلوق ٌمول فى صفة 

 :(ٔ)مخلوق
 فنن ٌن عتاب مضى لسبٌله ... فما مات من ٌبمى له مثل خالد

ِ أَْمَواتًا َبْل أَْحٌَاء{  ثم لال المشٌري: "ولال تعالى: }َواَل تَْحَسبَنَّ الَِّلٌَن لُتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(ٕ)[، لمالا؟ ألن وارثهم هللا"5ٙٔ]آل عمران : 
ٌْنَا ٌُْرَجعُوَن{   [، أي:" وإلٌنا مصٌرهم وحسابهم، فنجازٌهم ٓٗ]مرٌم : لوله تعالى:}َوإِلَ

 .(ٖ)على أعمالهم"
 .(ٗ)أي: ٌردون" لال السمعانً:" 
 .(٘)ٌعنً: فً اآلخرة بعد الموت" لال مماتل:" 
ثم علٌنا جزاء كل عامل منهم بعمله، عند مرجعه إلٌنا، المحسن منهم  لال الطبري:" 

 .(ٙ)بنحسانه، والمسًء بنساءته"
حزم بن أبً حزم المَُطعً : "كتب عمر بن عبد العزٌز إلى عبد الحمٌد بن عبد لال  

الرحمن صاحب الكوفة : أما بعد ، فنن هللا كتب على خلمه حٌن خلمهم الموت ، فجعل مصٌرهم 

إلٌه ، ولال فٌما أنزل من كتابه الصادق اللي حفظه بعلمه ، وأشهد مبلئكته على خلمه : أنه ٌرث 
 .(2)ها ، وإلٌه ٌرجعون"األرض ومن علٌ
 [:ٓٗ-ٖٗفوائد اآلٌات:]

 تمرٌر أن عٌسى عبد هللا ورسوله، ولٌس كما لال الٌهود، وال كما لالت النصارى.  -ٔ
 استحالة اتخال هللا الولد وهو اللي ٌمول للشًء كن فٌكون. -ٕ
 تمرٌر التوحٌد على لسان عٌسى علٌه السبلم. -ٖ
 عٌسى علٌه السبلم.اإلخبار بما علٌه النصارى من خبلؾ فً شؤن  -ٗ
 بٌان سبب الحسرة ٌوم المٌامة وهو الكفر باهلل والشرن به. -٘
تمرٌر فناء الدنٌا، ورجوع الناس إلى ربهم بعد بعثهم وهو تمرٌر لعمٌدة البعث والجزاء  -ٙ

 التً تعالجها السور المكٌة فً المرآن الكرٌم.
 

 المرآن
ٌمًا نَبًٌِّا )}َواْذكُْر فًِ اْلِكتَاِب إِْبَراِهٌَم إِنَّهُ َكا  [ٔٗ({ ]مرٌم : َٔٗن ِصّدِ

 التفسٌر:
إنه كان عظٌم  -علٌه السبلم  -لمومن فً هلا المرآن لصة إبراهٌم  -أٌها الرسول  -والكر 

 الصدق، وِمن أرفع أنبٌاء هللا تعالى منزلة.

                                                             

 .ٖٓٗ/ٕانظر: لطائؾ اإلشارات: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕلطائؾ اإلشارات: (ٕ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٗ/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:(2)
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 -الرسول  أٌها -[، أي:" والكر ٔٗلوله تعالى:}َواْلكُْر فًِ اْلِكتَاِب إِْبَراِهٌَم{ ]مرٌم :  
 .(ٔ)"-علٌه السبلم  -لمومن فً هلا المرآن لصة إبراهٌم 

 .(ٕ)الصص لصة إبراهٌم: اتل علٌهم" لال الفراء:" 
 .(ٖ)ٌمول: الكر ألهل مكة أمر إبراهٌم" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
ٌمول تعالى لكره لنبٌه: }واْلكُْر{ ٌا دمحم فً كتاب هللا }إِبراهٌِم{ خلٌل  لال الطبري:" 

 .(ٗ)الرحمن، فالصص على هإالء المشركٌن لصصه ولصص أبٌه"
المعنى: والكر فً الكتاب اللي أنزل علٌن وهو المرآن لصة إبراهٌم  لال المرطبً:" 
 .(٘)وخبره"
ٌمًا َنبًٌِّ   [، أي:" إنه كان عظٌم الصدق، وِمن أرفع ٔٗا{ ]مرٌم : لوله تعالى:}ِإنَّهُ َكاَن ِصّدِ

 .(ٙ)أنبٌاء هللا تعالى منزلة"
ٌمول: كان من أهل الصدق فً حدٌثه وأخباره ومواعٌده ال ٌكلب، }نَِبًٌّا{  لال الطبري:" 

 .(2)ٌمول: كان هللا لد نبؤه وأوحى إلٌه"
لٌل: من صدق هللا فً وحدانٌته "الكثٌر الصدق المائم علٌه. و«: الصدٌك» لال البؽوي:" 

العالً «: النبً»وصدق أنبٌاءه ورسله وصدق بالبعث، ولام باألوامر فعمل بها، فهو الصدٌك. و
 .(1)فً الرتبة بنرسال هللا تعالى إٌاه"

كثٌر الصدق، فهو «: الصدٌك»جمع هللا له بٌن الصدٌمٌة والنبوة. فـ لال السعدي:" 
الصادق فً ألواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما أمر بالتصدٌك به،. وللن ٌستلزم العلم 
العظٌم الواصل إلى الملب، المإثر فٌه، الموجب للٌمٌن، والعمل الصالح الكامل،. وإبراهٌم علٌه 

بٌاء كلهم بعد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهو األب الثالث للطوائؾ الفاضلة، وهو اللي جعل السبلم، هو أفضل األن
هللا فً لرٌته النبوة والكتاب، وهو اللي دعا الخلك إلى هللا، وصبر على ما ناله من العلاب 

 .(5)العظٌم، فدعا المرٌب والبعٌد، واجتهد فً دعوة أبٌه، مهما أمكنه، ولكر هللا مراجعته إٌاه"
 

 المرآن
ٌْئًا )  [ٕٗ({ ]مرٌم : ٕٗ}إِْذ لَاَل ِِلَبٌِِه ٌَا أَبَِت ِلَم تَْعبُُد َما اَل ٌَْسَمُع َواَل ٌُْبِصُر َواَل ٌُْؽنًِ َعْنَن َش

 التفسٌر:
إل لال ألبٌه آزر: ٌا أبت ألي شًء تعبد من األصنام ما ال ٌسمع وال ٌبصر، وال ٌدفع عنن شٌئًا 

 من دون هللا؟
[، أي:" إل ٕٗتعالى:}إِْل لَاَل أِلَبٌِِه ٌَا أَبَِت ِلَم تَْعبُُد َما اَل ٌَْسَمُع َواَل ٌُْبِصُر{ ]مرٌم : لوله  

 .(ٓٔ)لال ألبٌه آزر: ٌا أبت ألي شًء تعبد من األصنام ما ال ٌسمع وال ٌبصر"
 .(ٔٔ)ٌمول: ما تصنع بعبادة الَوثَن اللي ال ٌسمع، }َوال ٌُْبِصُر{ شٌئا" لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)ٌعنً: األصنام، ال ٌسمعن إلا دعوته، وال بٌبصرن إلا أجبته" لال مكً:" 

                                                             

 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٕٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٔٔ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕٗ-ٖٖٕ/٘تفسٌر البؽوي: (1)
 .5ٗٗتفسٌر السعدي: (5)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٙٗ٘ٗ/2هداٌة إلى بلوغ النهاٌة:ال (ٕٔ)
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لم تعبد أصناما، نالصة فً لاتها، وفً أفعالها، فبل تسمع، وال  لال السعدي:أي: " 
 .(ٔ)تبصر"
ٌْئًا{ ]مرٌم :   [، أي:" وال ٌدفع عنن شٌئًا من دون ٕٗلوله تعالى:}َواَل ٌُْؽنًِ َعْنَن َش
 .(ٕ)هللا؟"

 .(ٖ)إن نزل بكل أمر أو ضر لم ٌنفعن وال دفع عنن شٌئاً" لال مكً:" 
 .(ٗ)لال البؽوي:" أي: ال ٌكفٌن }شٌئا{" 
ٌمول: وال ٌدفع عنن ضّر شًء، إنما هو صورة مصّورة ال تضّر وال  لال الطبري:" 

، وإلا أحٌط بن تنفع، ٌمول ما تصنع بعبادة ما هله صفته؟ اعبد اللي إلا دعوته سمع دعاءن
 .(٘)أبصرن فنصرن، وإلا نزل بن ضّر دفع عنن"

وال تملن لعابدها نفعا وال ضرا، بل ال تملن ألنفسها شٌئا من النفع، وال  لال السعدي:" 
تمدر على شًء من الدفع، فهلا برهان جلً دال على أن عبادة النالص فً لاته وأفعاله مستمبح 

، أن اللي ٌجب وٌحسن عبادة من له الكمال، اللي ال ٌنال عمبل وشرعا. ودل بتنبٌهه وإشارته
 .(ٙ)العباد نعمة إال منه، وال ٌدفع عنهم نممة إال هو، وهو هللا تعالى"

 
 المرآن

 [ٖٗ({ ]مرٌم : ٖٗ}ٌَا أَبَِت إِنًِّ لَْد َجاَءنًِ ِمَن اْلِعْلِم َما لَْم ٌَؤْتَِن فَاتَّبِْعنًِ أَْهِدَن ِصَراًطا َسِوًٌّا )
 التفسٌر:

ٌا أبت، إن هللا أعطانً من العلم ما لم ٌعطن، فالبل منً، واتبعنً إلى ما أدعون إلٌه، أرشدن 
 إلى الطرٌك السوي اللي ال تضلُّ فٌه.

[، أي:" ٌا أبت، إن ٖٗلوله تعالى:}ٌَا أََبِت إِّنًِ لَْد َجاَءنًِ ِمَن اْلِعْلِم َما لَْم ٌَؤْتَِن{ ]مرٌم :  

 .(2)العلم ما لم ٌعطن"هللا أعطانً من 
ٌمول تعالى لكره: لال إبراهٌم ألبٌه: ٌا أبت إنً لد آتانً هللا من العلم ما  لال الطبري:" 
 .(1)لم ٌإتن"
 .(5)ٌعنً: ما ٌكون من بعد الموت" لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)ٌعنً: الوحً اللي أوحى هللا إلٌه" لال مكً:" 
ولوله: }إنً لد جاءنً من العلم ما لم ٌؤتن{، ٌدل أنه كان لد أتاه  لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)الوحً"
أي: ٌا أبت ال تحمرنً وتمول: إنً ابنن، وإن عندن ما لٌس عندي، بل لد  لال السعدي:" 

أعطانً هللا من العلم ما لم ٌعطن.. وفً هلا من لطؾ الخطاب ولٌنه، ما ال ٌخفى، فننه لم ٌمل: 
، وإنما أتى بصٌؽة تمتضً أن «لٌس عندن من العلم شًء»أو « الم، وأنت جاهلٌا أبت أنا ع»

عندي وعندن علما، وأن اللي وصل إلً لم ٌصل إلٌن ولم ٌؤتن، فٌنبؽً لن أن تتبع الحجة 
 .(ٕٔ)وتنماد لها"

                                                             

 .5ٗٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙٗ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٖٕٗ/٘تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٗٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٙٗ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٓٔ)
 .ٕٖٖ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .5ٗٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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ًٌّا{ ]مرٌم :   إلى  [، أي:" فالبل منً، واتبعنًٖٗلوله تعالى:}فَاتَّبِْعنًِ أَْهِدَن ِصَراًطا َسِو
 .(ٔ)ما أدعون إلٌه، أرشدن إلى الطرٌك السوي اللي ال تضلُّ فٌه"

 .(ٕ)}فاتبعنً{ على دٌنً، }أهدن{ طرٌما عدال، ٌعنً: دٌن اإلسبلم" لال مماتل:" 
ٌمول: فالبل منً نصٌحتً أبصرن هدى الطرٌك المستوي اللي ال تضّل  لال الطبري:" 

 .(ٖ)ج فٌه"فٌه إن لزمته، وهو دٌن هللا اللي ال اعوجا
أي: ألبل لولً، وما أدعون إلٌه، أبصرن وأرشدن الطرٌك المستوي اللي  لال مكً:" 

 .(ٗ)ال تضل فٌه إن لزمته"
أي: مستمٌما معتدال وهو: عبادة هللا وحده ال شرٌن له، وطاعته فً جمٌع  لال السعدي:" 
 .(٘)األحوال"

 
 المرآن

ٌَْطاَن إِنَّ  ًٌّا ) }ٌَا أَبَِت اَل تَْعبُِد الشَّ ْحَمِن َعِص ٌَْطاَن َكاَن ِللرَّ  [ٗٗ({ ]مرٌم : ٗٗالشَّ
 التفسٌر:

ٌا أبت، ال تطع الشٌطان فتعبد هله األصنام  إن الشٌطان كان للرحمن مخالًفا مستكبًرا عن طاعة 
 هللا.

ٌَْطاَن{ ]مرٌم :   فتعبد [، أي:" ٌا أبت، ال تطع الشٌطان ٗٗلوله تعالى:}ٌَا أََبِت اَل تَْعبُِد الشَّ
 .(ٙ)هله األصنام"
 .(2)أي: ال تطعه فٌم أمرن به فتكون بمنزلة من عبده" لال مكً:" 
 .(1)أي: إن عبادة الوثن عبادة الشٌطان" لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(5)أي: ال تطعه فٌما ٌؤمر به من الكفر والمعاصً" لال ابن الجوزي:" 

ُكْم ألن من عبد ؼٌر هللا، فمد عبد الشٌ لال السعدي:"  ٌْ طان، كما لال تعالى: }أَلَْم أَْعَهْد إِلَ
ٌَْطاَن إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌٌِن{ ]ٌس :   .(ٓٔ)["ٌَٓٙا بَِنً آَدَم أَْن اَل تَْعبُُدوا الشَّ

ْحَمِن َعِصًٌّا{ ]مرٌم :   ٌَْطاَن َكاَن ِللرَّ [، أي:" إن الشٌطان كان ٗٗلوله تعالى:}إِنَّ الشَّ
 .(ٔٔ)كبًرا عن طاعة هللا"للرحمن مخالفًا مست

 .(ٕٔ)ٌعنً: عاصٌا ملعونا" لال مماتل:" 
لال الفخر:" أي: ال تطعه ألنه عاص هلل فنفره بهله الصفة عن المبول منه، ألنه أعظم  

الخصال المنفرة، واعلم أن إبراهٌم علٌه السبلم إلمعانه فً اإلخبلص لم ٌلكر من جناٌات 
ٌلكر معاداته آلدم علٌه السبلم كؤن النظر فً عظم ما ارتكبه الشٌطان إال كونه عاصٌا هلل ولم 

من للن العصٌان ؼمى فكره وأطبك على لهنه، وأٌضا فنن معصٌة هللا تعالى ال تصدر إال عن 
 .(ٖٔ)ضعٌؾ الرأي، ومن كان كللن كان حمٌما أن ال ٌلتفت إلى رأٌه وال ٌجعل لموله وزن"

                                                             

 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٗٓ-ٖٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٗ٘ٗ-ٙٗ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .5ٗٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٗ٘ٗ-ٙٗ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .52/ٖتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (1)
 .ٖٖٔ/ٖزاد المسٌر: (5)
 .5ٗٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٗٗ٘/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖٔ)
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خله ولٌا وكان عاصٌا هلل بمنزلة الشٌطان. وفً فمن اتبع خطواته، فمد ات لال السعدي:" 
، إشارة إلى أن المعاصً تمنع العبد من رحمة هللا، «الرحمن»لكر إضافة العصٌان إلى اسم 

 .(ٔ)وتؽلك علٌه أبوابها،. كما أن الطاعة أكبر األسباب لنٌل رحمته"
 

 المرآن
ٌَْطاِن َوِلًٌّا )}ٌَا أَبَِت إِنًِّ أََخاُؾ أَْن ٌََمسََّن َعذَاٌب ِمَن الرَّ   [٘ٗ({ ]مرٌم : ْ٘ٗحَمِن فَتَكُوَن ِللشَّ

 التفسٌر:
ٌا أبت، إنً أخاؾ أن تموت على كفرن، فٌَمسَّن علاب من الرحمن، فتكون للشٌطان لرٌنًا فً 

 النار.
ْحَمِن{ ]مرٌم :   أي:" ٌا [، ٘ٗلوله تعالى:}ٌَا أََبِت إِّنًِ أََخاُؾ أَْن ٌََمسََّن َعلَاٌب ِمَن الرَّ

أبت، إنً أخاؾ أن تموت على كفرن، فٌَمسَّن علاب من الرحمن"
(ٕ). 

 .(ٖ)أخشى أن ٌصٌبن علاب هللا بطاعتن للشٌطان" لال الواحدي:أي:" 
ٌمول: ٌا أبت إنً أعلم انن إن مّت على عبادة الشٌطان أنه ٌمسن علاب  لال الطبري:" 

 .(ٗ)فً هلا الموضع بمعنى: العلم "« الخوؾ»من علاب هللا، و
أي: إنن إلا نزل بن العلاب لم تمبل توبتن، وما لم ٌنزل العلاب  لال ٌحٌى بن سبلم:" 

ما مات على الكفر لهب للن فتوبتن ممبولة إن تبت، ولد كان إبراهٌم ٌرجو أن ٌتوب. فل
 .(٘)الرجاء"
لال الماترٌدي:" لال بعضهم: لوله: }إنً أخاؾ{: أي: أعلم أنه ٌمشن علاب من الرحمن  

لو دمت على الكفر وختمت به، فنن كان تؤوٌله العلم فهو على هلا الشرط ٌخرج، وٌحتمل أن 
رحمن{ إن لم تنجز ٌكون الخوؾ فً موضع الخوؾ، أي: }إنً أخاؾ أن ٌمسن علاب من ال

 .(ٙ)وعدن"
ٌَْطاِن َوِلًٌّا{ ]مرٌم :   [، أي:" فتكون للشٌطان لرٌنًا فً ٘ٗلوله تعالى:}فَتَُكوَن ِللشَّ
 .(2)النار"
 .(1)ٌعنى لرٌبا فى اآلخرة" لال مماتل:" 
 .(5)ٌعنً: لرٌنا فً النار" لال الماترٌدي وأبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٓٔ)ه ولٌا دون هللا وٌتبرأ هللا منن، فتهلن "ٌمول: تكون ل لال الطبري:" 
لم ٌؽادر الخلٌل شٌئا من الشفمة على أبٌه، ولم ٌنفعه جمٌل وعظه، ولم  لال المشٌري:" 

 .(ٔٔ)تنجع فٌه كثرة نصحه فنن من ألصته سوابك التمدٌر لم تخلصه لواحك التدبٌر"
 [:٘ٗ-ٔٗفوائد اآلٌات:]

 تمرٌر التوحٌد بالدعوة إلٌه. -ٔ
 إبراهٌم بلكره فً الكتاب.كمال  -ٕ
 بطبلن عبادة ؼٌر هللا تعالى. -ٖ

                                                             

 .5ٗٗي:تفسٌر السعد (ٔ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1٘ٔ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .ٕٗٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .5ٖٕ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (ٙ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٖٙ/ٕ، وبحر العلوم:5ٖٕ/2انظر: تؤوٌبلت أهل السنة: (5)
 .ٕٗٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٕلطائؾ اإلشارات: (ٔٔ)
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عبادة األوثان واألصنام وكل عبادة لؽٌر هللا تعتبر عبادة للشٌطان ألنه اآلمر بها  -ٗ
 والداعً إلٌها.

 
 المرآن

({ ]مرٌم : ًٙٗ َمِلًٌّا )}لَاَل أََراِؼٌب أَْنَت َعْن آِلَهِتً ٌَا إِْبَراِهٌُم لَئِْن لَْم تَْنتَِه َِلَْرُجَمنََّن َواْهُجْرنِ 
ٗٙ] 

 التفسٌر:
لال أبو إبراهٌم البنه: أمعرض أنت عن عبادة آلهتً ٌا إبراهٌم؟ لئن لم تنته عن َسبِّها أللتلنَّن 

 رمًٌا بالحجارة، والهب عنً فبل تلمنً، وال تكلمنً زمانًا طوٌبل من الدهر.
[، أي:" لال أبو إبراهٌم ٙٗإِْبَراِهٌُم{ ]مرٌم :  لوله تعالى:}لَاَل أََراِؼٌب أَْنَت َعْن آِلَهِتً ٌَا 

 .(ٔ)البنه: أمعرض أنت عن عبادة آلهتً ٌا إبراهٌم؟"
 .(ٕ)ٌعنً: أتارن أنت عبادة آلهتً؟ ٌا إبراهٌم" لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
عبادة هللا وترن عبادة  لال الطبري:" لال أبو إبراهٌم إلبراهٌم، حٌن دعاه إبراهٌم إلى 

 .(ٖ)الشٌطان، والبراءة من األوثان واألصنام :}أََراِؼٌب أَْنَت{ ٌا إبراهٌم عن عبادة آلهتً؟"
[، أي:" أي لئن لم تترن شتم وعٌب ٙٗلوله تعالى:}لَئِْن لَْم تَْنتَِه أَلَْرُجَمنََّن{ ]مرٌم :  

 .(ٗ)"آلهتً ألرجمنن بالحجارة
 .(٘)ٌعنً: لئن لم تسكت ألشتمنن" لال مماتل:" 
ٌمول: إن لم تنته عن ممالتن ولم ترجع عنها، ألسبنن  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

فهو المتل ؼٌر هاهنا، فنن هاهنا أراد به السب « الرجم»وأشتمنن. وكل شًء فً المرآن من 
 .(ٙ)والشتم"

}لئن{ أنت }لم تنته{ عن لكرها بسوء،  ألرجمنن بالكبلم، وللن السّب،  لال الطبري:" 
 .(2)لمبٌح"والمول ا
معناه ألشتمنن، ٌمال: فبلن ٌرمً فبلنا وٌرجم فبلنا معناه ٌشتمه، وكللن  لال الزجاج:" 

[، معناه: ٌشتمونهن، وجائز أن ٌكون ٗلوله عز وجل: }َوالَِّلٌَن ٌَْرُموَن اْلُمْحَصَنات{ ]النور : 
 .(1)}ألرجمنن{، أللتلنن رجما، واللي علٌه التفسٌر أن الرجم ههنا الشتم"

 .(5)ألَْرُجَمنََّن{، بالشتٌمة والمول" عن السدي:"} 
لَئِْن لَْم تَْنتَِه ألَْرُجَمنََّن{، لال: بالمول  ألشتمنن"عن ابن جرٌج:"} 

(ٔٓ). 
[، أي:" والهب عنً فبل تلمنً، وال تكلمنً ٙٗلوله تعالى:}َواْهُجْرنًِ َمِلًٌّا{ ]مرٌم :  

 .(ٔٔ)زمانًا طوٌبل من الدهر"
 [، وجوه:ٙٗالى:}َواْهُجْرنًِ َمِلًٌّا{ ]مرٌم : لوله تعوفً  

الُمبلوة من الزمان، وهو «: الملًّ»احدها: معناه: واهجرنً حٌنا طوٌبل ودهرا. ألن معنى 
، واختاره (ٗ)، وابن إسحاق(ٖ)، ومجاهد(ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ). وهلا لول الحسنالطوٌل منه
 .(2)عن األكثرٌن، وحكاه ابن الجوزي (ٙ)، وأبو عبٌدة(٘)الفراء

                                                             

 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٙ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٖٙ/ٕبحر العلوم: (ٙ)
 .ٕ٘ٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٖ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٕ٘ٓ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕ٘ٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(1)أبدا" ولال السدي:" 
 .(5)ٌعنً: أٌام حٌاتن" لال مماتل:" 
النهار واللٌل كما ترى، لال «: الملوان»أي: دهرا، وتملٌت حبٌبن، و لال أبو عبٌدة:" 
 :(ٓٔ)ابن ممبل

 أال ٌا دٌار الحّى بالّسبعان ... أمّل علٌها بالبلى الملوان 
 .(ٔٔ)أي: رجع علٌها حتى أببلها، أي طال علٌها"« : علٌها بالبلىأّمل »ٌعنى اللٌل والنهار، و 

، وعطٌة (ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)سوٌاً سلٌماً من عموبتً ، لاله ابن عباسالثانً: معناه: 
 .(٘ٔ)الجدلً

واهجرنً سوٌا، سلما من عموبتً، ألنه عمٌب لوله  واختاره الطبري، ولال:معناه:"
}لَئِْن لَْم تَْنتَِه ألَْرُجَمنََّن{، وللن وعٌد منه له إن لم ٌنته عن لكر آلهته بالسوء أن ٌرجمه بالمول 
السٌئ، واللي هو أولى بؤن ٌتبع للن التمّدم إلٌه باالنتهاء عنه لبل أن تناله العموبة، فؤما األمر 

 .(ٙٔ)وجه له" بطول هجره فبل
 .(2ٔ)اجتنبنً سالما لبل إن ٌصٌبن منً عموبة" لال ابن عباس:"

 .(1ٔ)اجتنبنً سالما ال ٌصٌبن منً معّرة" لال الضحان:" 
 .(5ٔ)الثالث: حٌناً ، لاله عكرمة

 
 المرآن

ٌَْن َسؤَْستَْؽِفُر لََن َرّبًِ إِنَّهُ َكاَن ِبً َحِفًٌّا )  [2ٗ({ ]مرٌم : 2ٗ}لَاَل َساَلٌم َعلَ
 التفسٌر:

لال إبراهٌم ألبٌه: سبلم علٌن منً فبل ٌنالن منً ما تكره، وسوؾ أدعو هللا لن بالهداٌة 

 والمؽفرة. إن ربً كان رحًٌما رإوفًا بحالً ٌجٌبنً إلا دعوته.

                                                                                                                                                                               

 .ٕ٘ٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٙٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘ٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .5ٓٔ-1ٓٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٕٙٓ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 ٖٖ٘ والسمط ٖٕٔ/ ٗ والطبري ٓٓ٘ األلفاظ وتهلٌب ٖٙٗ المنطك وإصبلح -ٖٔ٘/ ٕ الكتاب فى البٌت(ٓٔ)

/ ٕ والخزانة 25٘ ،ٗ٘ٗ/ ٗ والعٌنً( سبع) واللسان ٕٕٖ/ ٕ والشنتمرى 2ٕٗ وااللتضاب ٕٙ/ ٔ والروض
 فى إلٌه البلدان معجم فى وٌالوت عمٌل، بنى من أعرابى إلى( 1ٙ/ ٗ) اآلداب زهر فى الحصرى ونسبه. 2ٕ٘
 :والسبعان -. ٖٖ/ ٖ آخر لول فى أحمر ابن وإلى لول،
 فى معروؾ موضع هو منصور أبو لال: ٌالوت لال السبع، تثنٌة من متصل نون وآخره ثانٌه، وضم أوله بفتح
 .العبد له ٌمال جبل عنده سلم شمالى واد ولٌل فلج لبل جبل: السبعان نصر، لٌس دٌار
 .5ٓٔ-1ٓٔ/ٔمجاز المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٙٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٙٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٙٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2ٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٕٓٔٗ/2(:صٖٓٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .2ٕٓ/1ٔأخرجه الطبري:  (1ٔ)
 .2ٖٗ/ٖحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (5ٔ)
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ٌَْن{ ]مرٌم :   [، أي:" لال إبراهٌم ألبٌه: سبلم علٌن منً فبل 2ٗلوله تعالى:}لَاَل َسبَلٌم َعلَ
 .(ٔ)تكره" ٌنالن منً ما
ًّ ما توعدتنً  لال الطبري:"  ٌمول: أمنة منً لن أن أعاودن فٌما كرهت، ولدعائن إل

 .(ٕ)علٌه بالعموبة"
أي: لال إبراهٌم ألبٌه حٌن توعده، وامتنع من اإلٌمان بما جاء به: سبلم  لال مكً:" 

 .(ٖ)علٌن " أي: أمنة منً لن ان أعادون فٌما كرهت"
ضه إبراهٌم علٌه السبلم بسوء الرد، ألنه لم ٌإمر بمتاله على لم ٌعار لال المرطبً:" 

كفره. والجمهور على أن المراد بسبلمه المسالمة التً هً المتاركة ال التحٌة.. وعلى هلا ال ٌبدأ 
 الكافر بالسبلم.

ولال بعضهم فً معنى تسلٌمه: هو تحٌة مفارق، وجوز تحٌة الكافر وأن ٌبدأ بها. لٌل 
ُ َعِن الَِّلٌَن لَْم  ٌجوز السبلم على الكافر؟ لال: نعم، لال هللا تعالى: البن عٌٌنة: هل }اَل ٌَْنَهاكُُم َّللاَّ

َ ٌُحِ  ٌِْهْم إِنَّ َّللاَّ وهُْم َوتُْمِسطُوا إِلَ ٌِن َولَْم ٌُْخِرُجوكُْم ِمْن ِدٌَاِركُْم أَْن تَبَرُّ بُّ اْلُمْمِسِطٌَن{ ٌُمَاتِلُوكُْم فًِ الّدِ
[، اآلٌة، ولال ٗ}لَْد َكانَْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فًِ إِْبَراِهٌَم{ ]الممتحنة :  ، ولال:[1]الممتحنة : 

 إبراهٌم ألبٌه:}سبلم علٌن{. 
 .(ٗ): األظهر من اآلٌة ما لاله سفٌان بن عٌٌنة"-المرطبً-للت
بالهداٌة [، أي:" وسوؾ أدعو هللا لن 2ٗلوله تعالى:}َسؤَْستَْؽِفُر لََن َرّبًِ{ ]مرٌم :  
 .(٘)والمؽفرة"
ٌمول: ولكنً سؤسؤل ربً أن ٌستر علٌن لنوبن بعفوه إٌان عن عموبتن  لال الطبري:" 
 .(ٙ)علٌها"
 .(2)أي: أسؤل لن ربً أن ٌستر علٌن لنوبن" لال مكً:" 

 :(1)[، وجهان2ٗلوله تعالى:}َسؤَْستَْؽِفُر لََن َربًِّ{ ]مرٌم : وفً  
 عبادة األوثان . أحدهما : سؤستؽفر لن إن تركت

 الثانً : معناه: سؤدعوه لن بالهداٌة التً تمتضً الؽفران.
[، فهو لوله:}َوَما َكاَن 2ٗ}َسؤَْستَْؽِفُر لََن َربًِّ{ ]مرٌم:  لال ٌحٌى بن سبلم:"وأما لوله: 

 .(5)["ٗٔٔاْستِْؽفَاُر إِْبَراِهٌَم ألَبٌِِه إِال َعْن َمْوِعَدةٍ َوَعَدَها ِإٌَّاهُ{ ]التوبة: 
ٌَْن َسؤَْستَْؽِفُر َلَن  لال أحمد الكرجً المصاب:"  لوله إخباًرا عن إبراهٌم: }لَاَل َسبَلٌم َعلَ

َربًِّ{، حجة فً إجازة السبلم على لي الرحم ِمَن الكفار، فٌكون للن جائًزا بالمرآن، وعلى 
األجنبٌٌن ممنوعا بالسُّنة"
(ٔٓ). 

بتحٌة، وهو نحو لوله: }وإلا خاطبهم الجاهلون لال الجصاص:" هلا سبلم متاركة ولٌس  
[ ولال: إبراهٌم }سبلم علٌن ٙٗ[ ولوله: }واهجرنً ملٌا{ ]مرٌم: ٖٙلالوا سبلما{ ]الفرلان: 

[ . ومن الناس من ٌظن أن هلا ٌجوز على جواز ابتداء الكافر 2ٗسؤستؽفر لن ربً{ ]مرٌم: 
ؾ على معنٌٌن: أحدهما: المسالمة التً بالسبلم. ولٌس كللن، لما وصفنا من أن السبلم ٌنصر

هً المتاركة، والثانً: التحٌة التً هً دعاء بالسبلمة واألمن، نحو تسلٌم المسلمٌن بعضهم على 

                                                             

 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .52ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٗ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٔٔٔ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .52ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٗ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .2ٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٕٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .ٕٔٗ/ٕالنكت الدالة على البٌان فً أنواع العلوم واالحكام: (ٓٔ)
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بعض، ولوله ملسو هيلع هللا ىلص: "للمإمن على المإمن ست أحدها أن ٌسلم علٌه إلا لمٌه"، ولوله تعالى: }وإلا 
[ ولوله: }وتحٌتهم فٌها سبلم{ ]ٌونس: 1ٙو ردوها{ ]النساء: حٌٌتم بتحٌة فحٌوا بؤحسن منها أ

ال تبدءوهم بالسبلم وإنه إلا سلم علٌكم أهل الكتاب »[، ولد روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الكفار: ٓٔ
 .(ٕ)"(ٔ)«فمولوا وعلٌكم
ًٌّا{ ]مرٌم :   ا رإوفًا بحالً [، أي:" إن ربً كان رحٌمً 2ٗلوله تعالى:}ِإنَّهُ َكاَن بًِ َحِف

 .(ٖ)ٌجٌبنً إلا دعوته"
 .(ٗ)ٌمول: إن ربً عهدته بً لطٌفا ٌجٌب دعائً إلا دعوته" لال الطبري:" 
 [، وجوه:2ٗلوله تعالى:}إِنَّهُ َكاَن بًِ َحِفًٌّا{ ]مرٌم : وفً  

 .(2)، وبه لال الزجاج(ٙ)، وابن زٌد(٘)أحدها: لطٌفا. لاله ابن عباس
: اللطٌؾ" لال ابن زٌد:"  ًّ الحف

(1). 
 .(5)معناه: عودنً اإلجابة. لاله مجاهدالثانً: 
 .(ٓٔ)بارا، عودنً منه اإلجابة إلا دعوته. لاله ابن لتٌبةالثالث: 
الحفً اللطٌؾ البار ٌمال حفً به وتحفى إلا بره أي كان ٌجٌبنً إلا  ولال النحاس:" 
 .(ٔٔ)دعوته"

 .(ٕٔ)لالرابع : ٌعنً: لطٌفا رحٌماً ، لاله ممات
 .(ٖٔ)الخامس : كان بً علٌماً ، لاله الكلبً

 . (ٗٔ). لاله الفراءكان بً عالما لطٌفا ٌجٌب دعائً إلا دعوته السادس :
  .(٘ٔ)متحفٌا، ٌمال: تحفٌت بفبلن. لاله أبو عبٌدة السابع:

 .(ٙٔ)الثامن: متعهداً . حكاه الماوردي
باً . حكاه الماوردي التاسع : ُممَّرِ
(ٔ2). 

 .(1ٔ)ُمْكِرماً . حكاه الماورديالعاشر : 
 

 المرآن
ِ َوأَْدُعو َرّبًِ َعَسى أاَلَّ أَكُوَن بُِدَعاِء َربًِّ َشِمًٌّا ) ({ ]مرٌم 2ٗ}َوأَْعتَِزلُكُْم َوَما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 :ٗ2] 
 التفسٌر:

                                                             

 .«فمولوا: وعلٌكمإنا ؼادون إلى ٌهود، فبل تبدإهم بالسبلم. فنلا سلموا علٌكم، » الحدٌث: (ٔ)
 .ٕٕٙٔرلم 22ٕ/ٕ "الكبٌر المعجم" فى والطبرانى ،51ٖ/ٙ أحمد أخرجه
 .ٕ٘ٗ/ٖأحكام المرآن: (ٕ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .52ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٖ/ٖانظر: معانً المرآن: (2)
 .2ٕٓ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٓٔٗ/2(:صٕٖٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٕٗانظر: ؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٖٙ/ٗمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٓٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
 .1/ٕانظر: مجاز المرآن: (٘ٔ)
 .2ٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .2ٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .2ٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
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مى بدعاء وأفارلكم وآلهتكم التً تعبدونها من دون هللا، وأدعو ربً مخلًصا، عسى أن ال أش
 ربً، فبل ٌعطٌنً ما أسؤله.

ِ{ ]مرٌم :   [، أي:" وأفارلكم وآلهتكم 1ٗلوله تعالى:}َوأَْعتَِزلُكُْم َوَما تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(ٔ)التً تعبدونها من دون هللا"

 .(ٕ)"ٌعنً: أصنامهم لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٖ)ٌمول: وأجتنبكم وما تدعون من دون هللا من األوثان واألصنام" لال الطبري:" 
فكان اعتزاله إٌاهم أنه فارلهم من كوثا فهاجر منها إلى األرض  لال مماتل:" 
 .(ٗ)الممدسة"
اعتزال هجرة إلى أرض الشام، ومفارلته إٌاهم  -هاهنا  -االعتزال  لال الماترٌدي:" 

ٌْنَاهُ َولُوًطا إِلَى اأْلَْرِض الَّتًِ َباَرْكَنا فٌَِها ِلْلعَالَِمٌَن{ ]األنبٌاء : } مفارلة المكان والدار، كموله: َونَجَّ
ٌْنَاهُ{، النجاة بالفراق منهم، ولوله: }وما تدعون من دون هللا{، أي: وأعتزلكم 2ٔ [ ، فموله: }َونَجَّ

لمكان، وعن فعلهم أٌضا، وما تعبدون من دون هللا أٌضا، ففٌه إخبار عن اعتزاله عنهم بالدار وا
 .(٘)اعتزلهم عن األمرٌن جمٌعا"

 .(ٙ)[، أي:" وأدعو ربً مخلًصا"1ٗلوله تعالى:}َوأَْدعُو َرّبًِ{ ]مرٌم :  
 .(2)ٌمول: وأدعو ربً، بنخبلص العبادة له، وإفراده بالربوبٌة" لال الطبري:" 
[، أي:" عسى أن ال أشمى 1ٗ{ ]مرٌم : لوله تعالى:}َعَسى أاَلَّ أَكُوَن بُِدَعاِء َربًِّ َشِمًٌّا 

 .(1)بدعاء ربً، فبل ٌعطٌنً ما أسؤله"
ٌمول: عسى أن ال أشمى بدعاء ربً، ولكن ٌجٌب دعائً، وٌعطٌنً ما  لال الطبري:" 
 .(5)أسؤله"
 .(ٓٔ)ٌمول: إن دعوته لم أشك به" لال الفراء:" 

 .(ٔٔ)ٌعنً: خائبا بدعائً لن بالمؽفرة" لال مماتل:" 
أي: أدعو ربً عسى أال أكون بعبادة ؼٌر هللا شمٌا، كما كان لومه  الماترٌدي:"لال  

 .(ٕٔ)بعبادة ؼٌر هللا أشمٌاء"
«: الشماوة»بمعنى: العبادة، و« الدعاء»من هللا واجب، و« عسى» لال السمعانً:" 

 .(ٖٔ)الخٌبة من الرحمة"
هبل وولدا ٌتموى بهم حتى ال لٌل: أراد بهلا الدعاء أن ٌهب هللا تعالى له أ لال المرطبً:" 

ٌستوحش باالعتزال عن لومه. ولهلا لال: }فلما اعتزلهم وما ٌعبدون من دون هللا وهبنا له 
 .(ٗٔ)إسحاق وٌعموب{"

 
 المرآن

                                                             

 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .1ٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٓٗ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (٘)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٓٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (ٕٔ)
 .5ٕٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
 .ٖٔٔ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
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ِ َوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َوُكالًّ َجعَْلنَا  ا اْعتََزلَُهْم َوَما ٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ({ 2ٗنَبًٌِّا )}فَلَمَّ
 [2ٗ]مرٌم : 
 التفسٌر:

فلما فارلهم وآلهتهم التً ٌعبدونها من دون هللا رزلناه من الولد: إسحاق، وٌعموب بن إسحاق، 
ٌٌَّن.  وجعلناهما نب

ِ{ ]مرٌم :   ا اْعتََزلَُهْم َوَما ٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ [، أي:" فلما فارلهم 5ٗلوله تعالى:}فَلَمَّ
 .(ٔ)تً ٌعبدونها من دون هللا"وآلهتهم ال
فلما اعتزل إبراهٌم لومه وعبادة ما كانوا ٌعبدون من دون هللا من  لال الطبري:" 
 .(ٕ)األوثان"
 .(ٖ)ٌمول : فلما اعتزل الخلٌل أباه ولومه فً هللا" لال ابن كثٌر:" 
اه من الولد: إسحاق، [، أي:" رزلن5ٗلوله تعالى:}َوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب{ ]مرٌم :  

 .(ٗ)وٌعموب بن إسحاق"
 .(٘)"وهبنا له إسحاق ولدا وٌعموب ابن ابنه لال ابن عباس:" 
آنسنا وحشته من فرالهم، وأبدلناه منهم بمن هو خٌر منهم وأكرم  لال الطبري:ٌمول" 

 .(ٙ)على هللا منهم، فوهبنا له ابنه إسحاق، وابن ابنه ٌعموب بن إسحاق"
 .(2)أي: آنسنا وحشته بولد" لال المرطبً:" 
أبدله هللا من هو خٌر منهم ، ووهب له إسحاق وٌعموب ، ٌعنً ابنه وابن  لال ابن كثٌر:" 

[ ، ولال : } َوِمْن َوَراِء  2ٕإسحاق ، كما لال فً اآلٌة األخرى : } َوٌَْعمُوَب نَافِلَةً { ] األنبٌاء : 
 [. 2ٔإِْسَحاَق ٌَْعمُوَب { ] هود : 

خبلؾ أن إسحاق والد ٌعموب ، وهو نص المرآن فً سورة البمرة : } أَْم ُكْنتُْم شَُهَداَء وال 

إِْبَراِهٌَم  إِْل َحَضَر ٌَْعمُوَب اْلَمْوُت إِْل لَاَل ِلبَنٌِِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي لَالُوا نَْعبُُد إِلََهَن َوإِلَهَ آبَائِنَ 
[. ولهلا إنما لكر هاهنا إسحاق وٌعموب ، أي : جعلنا له  ٖٖٔبمرة : َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق { ] ال

 .(1)نسبل وعمبا أنبٌاء ، ألر هللا بهم عٌنه فً حٌاته"
ن"5ٗلوله تعالى:}َوكُبلًّ َجعَْلَنا نَِبًٌّا{ ]مرٌم :   [، أي:" وجعلناهما نبٌٌَّ

(5). 
 .(ٓٔ)ٌعنً: إسحاق وٌعموب" لال البؽوي:" 
فلو لم ٌكن ٌعموب لد نُبئ فً حٌاة إبراهٌم ، لما التصر علٌه ، وللكر  لال ابن كثٌر:" 

ولده ٌوسؾ ، فننه نبً أًٌضا كما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الحدٌث المتفك على صحته ، حٌن سئل 
ٌوسؾ نبً هللا ، ابن ٌعموب نبً هللا ، ابن إسحاق نبً هللا ، ابن »عن خٌر الناس ، فمال : 

إن الكرٌم ابن الكرٌم ابن الكرٌم ابن الكرٌم : »،  وفً اللفظ اآلخر : (ٔٔ)«هٌم خلٌل هللاإبرا
 .(ٖٔ)"(ٕٔ)«ٌوسُؾ بن ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم

 المرآن

                                                             

 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 . الخبر ؼٌر مرلم بالمطبوع!ٕٓٔٗ/2أخرجه ابن أبً حاتم: (٘)
 .1ٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٖٕ-ٖٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕٙ/٘تفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .(21ٖٕ( وصحٌح مسلم برلم )2ٖٖٗصحٌح البخاري برلم )(ٔٔ)
 .(11ٙٗصحٌح البخاري برلم )(ٕٔ)
 .2ٖٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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 [ٓ٘({ ]مرٌم : ٓ٘}َوَوَهْبنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمتِنَا َوَجعَْلنَا لَُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلًٌّا )
 التفسٌر: 

ٌعا من رحمتنا فضبل ال ٌحصى، وجعلنا لهم لكًرا حسنًا، وثناًء جمٌبل بالًٌا فً ووهبنا لهم جم
 الناس.
[، أي:" ووهبنا لهم جمٌعا من رحمتنا ٓ٘لوله تعالى:}َوَوَهْبنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمتَِنا{ ]مرٌم :  

 .(ٔ)فضبل ال ٌحصى"
وإسحاق وٌعموب من  ٌمول جّل ثناإه: ورزلنا جمٌعهم، ٌعنً إبراهٌم لال الطبري:ٌمول" 

رحمتنا، وكان اللي وهب لهم من رحمته، ما بسط لهم فً عاجل الدنٌا من سعة رزله، وأؼناهم 
 .(ٕ)بفضله"
ًٌّا{ ]مرٌم :   [، أي:" وجعلنا لهم لكًرا حسنًا، ٓ٘لوله تعالى:}َوَجعَْلَنا لَُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِل

ًٌا فً الناس" وثناًء جمٌبل بال
(ٖ). 

 .(ٗ)"الثناء الحسن عباس:"لال ابن  
 .(٘)أي: لكرا حسنا عالٌا" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٙ)أي: أبمٌنا لهم ثناء حسنا" لال الزجاج:" 
 .(2)أي: أبمٌنا علٌهم ثناء حسنا" ولال النحاس:" 
 .(1)أي: أثنٌنا علٌهم ثناء حسنا، ألن جمٌع الملل تحسن الثناء علٌهم" لال المرطبً:" 
ناهم الثناء الحسن، واللكر الجمٌل من الناس، وإنما وصؾ جل ثناإه ورزل لال الطبري: 

اللسان اللي جعل لهم بالعلّو، ألن جمٌع أهل الملل تحسن الثناء علٌهم، والعرب تمول: لد جاءنً 
 :(5)لسان فبلن، تعنً ثناءه أو لمه  ومنه لول عامر بن الحارث

 ْلو ال َعَجٌب ِمْنها َوال َسُخرإنًّ أتَتْنًِ ِلساٌن ال أَسرُّ بَِها ... ِمْن عَ 

 :(ٓٔ)وٌروى: ال كلب فٌها وال َسَخر
ة لد كُْنُت أْحلَُرها ... لَْو كاَن ٌَْنفَعُنًِ اإلْشفاُق والَحلَُر   جاَءْت ُمرَجمَّ

 .(ٔٔ)مرجمة: ٌظّن بها"
 [:ٓ٘-ٙٗفوائد اآلٌات:]

                                                             

 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٓٔٗ/2(:صٖٖٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٗؼرٌب المرآن: (٘)
 .ٖٖٖ/ٖن: معانً المرآ (ٙ)
 .ٖٖٙ/ٗمعانً المرآن: (2)
 .ٖٔٔ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (1)
. الجٌاد المراثً إحدى وهً( ٖ٘ٔ ص العرب أشعار جمهرة) الحارث بن عامر واسمه باهلة ألعشى البٌت(5)

: " باهلة أعشى: لال. حٌنئل فٌإنث الكلمة، عن بها ٌكنى ولد الكبلم، جارحة: اللسان( لسن: اللسان) وفً. الجٌاد
: لال ثم. الكبلم معنى على ٌلكر ولد. والممالة الرسالة: هنا اللسان: بري ابن لال".  البٌت. . . لسانه أتتنً إنً
: واللسان. أه. ثناإهم أي وحسن، لحسنة علٌن الناس لسان إن ٌمال وٌإنث، ٌلكر الكبلم فً اللسان: اللحٌانً لال
ًٌا حسًنا ثناءً  لً اجعل: معناه": اآلخرٌن فً صدق لسان لً واجعل: " وجل عز ولوله الثناء، . الدهر آخر إلى بال
 أتانً أي وكسرها، وفتحها الواو بضم فٌروى"  علو من"  باهلة أعشى لول وأن( : عبل: العروس تاج) وفً. أه
 أن على بالبٌت المإلؾ استشهد ولد. أه. االستهزاء: السخر: العرب أشعار جمهرة وفً. أه. نجد أعالً من خبر
 .الممالة أو الرسالة أو الخبر بمعنى فسروه اللؽوٌٌن أن مع الثناء بمعنى ٌجًء لد اللسان
 أشعر جمهرة) فً كما نفسها، المصٌدة فً علٌه السابك البٌت بعد وهو أًٌضا، باهلة ألعشى البٌت هلا(ٓٔ)

 ولعل. ٌمٌن ؼٌر عن مرجم كبلم: وٌمال حمٌمتها على ٌولؾ ال مظنونة، أي: مرجمة ومعنى( . ٖٙٔ ص العرب
 .ومكلب مصدق بٌن فهم بهم، نزلت التً الفاجعة هلا خبر ٌصدلوا لم كلهم الناس أن أراد الشاعر
 .5ٕٓ-1ٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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بٌان الفرق بٌن ما ٌخرج من فم المإمن الموحد من طٌب المول وسبلمة اللفظ ولٌن   -ٔ
الجانب والكبلم، وبٌن ما ٌخرج من فم الكافر المشرن من سوء المول ولبح اللفظ ولسوة 

 الجانب وفظاظة الكبلم.
وهو « سبلم علٌن»مشروعٌة سبلم المتاركة والموادعة وهو أن ٌمال للسًء من الناس:  -ٕ

 رٌد بللن تحٌته ولكن تركه وما هو فٌه.ال ٌ
 مشروعٌة الهجرة وبٌان فضلها وهجرة إبراهٌم هله أول هجرة كانت فً األرض. -ٖ
 

 المرآن
 [ٔ٘({ ]مرٌم : ٔ٘}َواْذكُْر فًِ اْلِكتَاِب ُموَسى إِنَّهُ َكاَن ُمْخلًَصا َوَكاَن َرُسواًل نَبًٌِّا )

 التفسٌر:
إنه كان مصطفى مختاًرا، وكان  -علٌه السبلم  -لصة موسى فً المرآن  -أٌها الرسول  -والكر 

ًٌا ِمن أولً العزم من الرسل.  رسوال نب
فً  -أٌها الرسول  -[، أي:" والكر ٔ٘لوله تعالى:}َواْلكُْر فًِ اْلِكتَاِب ُموَسى{ ]مرٌم :  

 .(ٔ)"-علٌه السبلم  -المرآن لصة موسى 
 .(ٕ)"ٌمول: الكر ألهل مكة أمر موسى لال ٌحٌى:" 
 . (ٖ)والكر ٌا دمحم فً كتابنا اللي أنزلناه إلٌن موسى بن عمران" لال الطبري:" 
 .(ٗ)[، أي:" إنه كان مصطفى مختاًرا"ٔ٘لوله تعالى:}إِنَّهُ َكاَن ُمْخَلًصا{ ]مرٌم :  
اللي أخلصه هللا جل وعز، أي: جعله مختارا  -بفتح البلم -« المخلص» لال الزجاج:" 

وجعل نفسه  -عز وجل  -: اللي وحد هللا -بكسر البلم  -« المخِلص». وخالصا من الدنس
 .(٘)خالصة فً طاعة هللا ؼٌر دنسة"

ًٌا ِمن أولً العزم من ٔ٘لوله تعالى:}َوَكاَن َرسُواًل َنبًٌِّا{ ]مرٌم :   [، أي:" وكان رسوال نب
 .(ٙ)الرسل"
ولفظ ابن أبً حاتم األنبٌاء  النبً وحده اللي تكلم، وٌنزل علٌه وال ٌرسل، لال مجاهد:" 

اللٌن لٌسوا برسل ٌوحى إلى أحدهم، وال ٌرسل إلى أحدهم، والرسل األنبٌاء اللٌن ٌوحى إلٌهم 
 .(2)وٌرسلون"

 
 المرآن

ْبنَاهُ نَِجًٌّا ) ٌَْمِن َولَرَّ ٌْنَاهُ ِمْن َجانِِب الطُّوِر اِْلَ  [ٕ٘({ ]مرٌم : ٕ٘}َونَاَد
 التفسٌر:

فناه بمناجاتنا له.« سٌناء»ناحٌة جبل طور ونادٌنا موسى من  بناه فشرَّ  الٌمنى من موسى، ولرَّ
ٌَْمِن{ ]مرٌم :   َناهُ ِمْن َجانِِب الطُّوِر اأْلَ ٌْ [، أي:" ونادٌنا موسى من ٕ٘لوله تعالى:}َونَاَد

 .(1)الٌمنى من موسى"« سٌناء»ناحٌة جبل طور 
ل، وٌعنً باألٌمن: ٌمٌن موسى، ألنة ونادٌنا موسى من ناحٌة الجب لال الطبري:ٌمول:" 

 .(5)الجبل ال ٌمٌن له وال شمال"

                                                             

 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .5ٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٖ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .1ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٔٔٗ/2(:صٖٗٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
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لٌس للطور ٌمٌن وال شمال، إنما هو الجانب اللي ٌلً ٌمٌنن كما تمول:  لال الفراء:" 
 .(ٔ)عن ٌمٌن المبلة وعن شمالها"

ٌَْمِن{، لال: جانب الجبل األٌمن"  عن لتادة، لوله :}ِمْن َجانِِب الطُّوِر األ
(ٕ). 

ْبَناهُ نَِجًٌّا{ ]مرٌم :   فناه بمناجاتنا له"ٕ٘لوله تعالى:}َولَرَّ بناه فشرَّ [، أي:" ولرَّ
(ٖ). 

وأدنٌناه مناجٌا، كما ٌمال: فبلن ندٌم فبلن ومنادمه، وجلٌس فبلن  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٗ)ومجالسه. ولُكر أن هللا جّل ثناإه أدناه، حتى سمع صرٌؾ الملم"

 .(٘)حٌن كلمه هللا" لال ٌحٌى:" 
ٌعنً: كلمناه من لرب، وكان بٌنهما حجاب خفً سمع صرٌر الملم وٌمال:  لال مماتل:" 

 .(ٙ)صرٌؾ الملم"
ًّ حتى سمع صرٌؾ الملم" لال ابن عباس:"  أٌْدِن

(2). 
 .(1)لّربه منه حتى سمع صرٌؾ الملم" لال أبو العالٌة:" 
ًٌّا{، لال:  ْبناهُ نَِج ًَ حتى سمع صرٌؾ الملم فً اللوح، ولال شعبة:  عن مٌسرة :"}ولَرَّ أُْدنِ

 .(5)أردفه جبرائٌل علٌه السبلم"
ْبنَاهُ نَِجًٌّا{، لال: بٌن السماء   عن ابن أبً نجٌح، لال: "أراه عن مجاهد، فً لوله :}َولَرَّ

الرابعة، أو لال: السابعة، وبٌن العرش سبعون ألؾ حجاب: حجاب نور، وحجاب ظلمة، 
، وحجاب ظلمة  فما زال ٌمرب موسى حتى كان بٌنه وبٌنه حجاب، وسمع  وحجاب نور

ٌْنَ   .(ٓٔ)"{صرٌؾ الملم }لَاَل َرّبِ أَِرنًِ أَْنظُْر إِلَ
 .(ٔٔ)نجا بصدله" لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)هلا ممام من هللا لللٌن صدلوا هللا فً السر والعبلنٌة" لال سهل بن عبدهللا:" 
هللا موسى نجٌا بطور سٌناء، لال: ٌا موسى، إلا  عمرو بن معدٌكرب: "لما لربلال  

خلمت لن للبا شاكرا، ولسانا لاكرا، وزوجة تعٌن على الخٌر، فلم أخزن عنن من الخٌر شٌئا، 
 .(ٖٔ)ومن أخزن عنه هلا فلم أفتح له من الخٌر شٌئا"

 
 المرآن

 [ٌٖ٘م : ({ ]مرٖ٘}َوَوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرْحَمتِنَا أََخاهُ َهاُروَن نَبًٌِّا )
 التفسٌر:

 ووهبنا لموسى من رحمتنا أخاه هارون نبًٌا ٌإٌده وٌإازره.
لال الطبري:" ٌمول: ووهبنا لموسى رحمة منا أخاه هارون }َنبًٌِّا{ ٌمول: أٌَّدناه بنبّوته،  
 .(ٗٔ)وأعنَّاه بها"
 .(ٔ)جعله هللا له وزٌرا وأشركه معه فً الرسالة" لال ٌحٌى:" 

                                                             

 .5ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٓٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٓٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٖٔٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔٔٗ/2(:صٖ٘ٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .55تفسٌر التستري: (ٕٔ)
 .ٕٔٔٗ/2(:ص2ٖٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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علٌه  -له أخاه هارون، وللن حٌن سؤل موسى -عز وجل -فوهب هللا لال مماتل:" 
[، ٖٓ-5َٕهاُروَن أَِخً{ ]طه :  (5ٕ}َواْجعَْل ِلً َوِزًٌرا ِمْن أَْهِلً) -فمال -عز وجل -ربه -السبلم

 .(ٕ)["ٖٔوحٌن لال: }فَؤَْرِسْل إِلَى َهاُروَن{ ]الشعراء : 
 .(ٖ)كان هارون أكبر من موسى، ولكن إنما وهب له نبوته" لال ابن عباس:" 

 [:ٖ٘-ٔ٘فوائد اآلٌات:]
 فضٌلة اإلخبلص، وهو إرادة هللا تعالى بالعبادة ظاهرا وباطنا.  -ٔ
 إثبات صفة الكبلم والمناجاة هلل تعالى من ؼٌر تشبٌه وال تمثٌل. -ٕ
دا من العالمٌن باستجابة بٌان إكرام هللا تعالى وإنعامه على موسى إل أعطاه ما لم ٌعط أح -ٖ

 دعائه بؤن جعل أخاه هارون رسوال نبٌا.
 تمرٌر أن كل رسول نبٌا والعكس ال أي لٌس كل نبً رسوال. -ٗ
 

 المرآن
 [ٗ٘({ ]مرٌم : ٗ٘}َواْذكُْر فًِ اْلِكتَاِب إِْسَماِعٌَل إِنَّهُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرسُواًل نَبًٌِّا )

 التفسٌر:
فً هلا المرآن خبر إسماعٌل علٌه السبلم، إنه كان صادلًا فً وعده فلم  -ها الرسول أٌ -والكر 

ًٌا.  ٌَِعد شٌئًا إال وفَّى به، وكان رسوال نب
فً  -أٌها الرسول  -[، أي:" والكر ٗ٘لوله تعالى:}َواْلكُْر فًِ اْلِكتَاِب إِْسَماِعٌَل{ ]مرٌم :  

 .(ٗ)"-علٌه السبلم-هلا المرآن خبر إسماعٌل 
 .(٘)ٌعنً والكر ألهل مكة فى المرآن أمر إسماعٌل بن إبراهٌم لصلبه" لال مماتل:" 
[، أي:" إنه كان صادلًا فً وعده فلم ٌَِعد ٗ٘لوله تعالى:}إِنَّهُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد{ ]مرٌم :  

 .(ٙ)شٌئًا إال وفَّى به"
ٌخلؾ، ولكنه كان إلا وعد لال الطبري:" فالصص خبره إنه كان ال ٌكلب وعده، وال  

 .(2)ربه، أو عبًدا من عباده وعًدا وفّى به"
وعد رجبل أن ٌمٌم مكانه حتى ٌرجع إلٌه.  -علٌه السبلم -وللن أن إسماعٌل لال مماتل:" 

 .(1)فؤلام ثبلثة أٌام للمٌعاد حتى رجع الرجل إلٌه"
 .(5)لم ٌعد ربه ِعدة إال أنجزها" لال ابن جرٌج:" 
طار:" أن إسماعٌل وعد رجبل موعدا فجاء الموعد فلم ٌجد الرجل، فؤلام فً عن أبان الع 

 .(ٓٔ)للن الموضع حوال ٌنتظره"
بلؽنً إن إسماعٌل وصاحبا له أتٌا لرٌة، فمال له صاحبه: إما إن  لال سفٌان الثوري:" 

ل أنت أجلس وتدخل فتشتري طعاما زادنا، وإما إن أدخل فؤكفٌن للن، فمال له إسماعٌل: بلى ادخ
وأنا أجلس أنتظرن، فدخل ثم نسً فخرج، فؤلام مكانه حتى كان الحول من للن الٌوم، فمر به 
الرجل، فمال له: أنت هاهنا حتى الساعة؟ لال: للت: لن ال أبرح حتى تجًء، فمال تعالى: 

}َواْلكُْر فًِ اْلِكتَاِب إِْسَماِعٌَل إِنَّهُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد{"
(ٔٔ). 

                                                                                                                                                                               

 .5ٕٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٖٔٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٔٔٗ/2(:صٖٙٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٔٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٔٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٕٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٕٔٔٗ/2(:ص1ٖٗٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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ًٌّا{ ]مرٌم : لوله تعا   .(ٔ)[، أي:" وكان إسماعٌل رسوال نبًٌا"ٗ٘لى:}َوَكاَن َرسُواًل نَبِ
لوله : }َوَكاَن َرسُوال نَِبًٌّا { فً هلا داللة على شرؾ إسماعٌل على أخٌه لال ابن كثٌر:" 

إسحاق   ألنه إنما وصؾ بالنبوة فمط ، وإسماعٌل وصؾ بالنبوة والرسالة. ولد ثبت فً صحٌح 
، ولكر تمام (ٕ)«إن هللا اصطفى من ولد إبراهٌم إسماعٌل...»ن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : مسلم أ

 .(ٖ)الحدٌث ، فدل على صحة ما للناه"
 

 المرآن
َكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضًٌّا ) اَلِة َوالزَّ  [٘٘({ ]مرٌم : ٘٘}َوَكاَن ٌَؤُْمُر أَْهلَهُ بِالصَّ

 التفسٌر:
ًٌا عنه.وكان   ٌؤمر أهله بنلام الصبلة وإٌتاء الزكاة، وكان عند ربه عز وجل مرض
َكاةِ{ ]مرٌم :   بَلةِ َوالزَّ [، أي:" وكان ٌؤمر أهله بنلام ٘٘لوله تعالى:}َوَكاَن ٌَؤُْمُر أَْهلَهُ بِالصَّ

 .(ٗ)الصبلة وإٌتاء الزكاة"
[، ٌعنً: لومن بالصبلة، ٕٖٔطه : فى طه: }َوأُْمْر أَْهلَن{ ] -سبحانه -كموله لال مماتل:" 

 .(٘)والزكاة"« وكان ٌؤمر لومه بالصبلة»وفً لراءة ابن مسعود: 
[، أي:" وكان عند ربه عز وجل ٘٘لوله تعالى:}َوَكاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضًٌّا{ ]مرٌم :  

مرضًٌا عنه"
(ٙ). 
 .(2)عمله، محمودا فٌما كلفه ربه، ؼٌر ممصر فً طاعته" لال الطبري:أي:" 
 .(1)لد رضً عنه" لال ٌحٌى:" 
 

 المرآن

ٌمًا نَبًٌِّا )  [ٙ٘({ ]مرٌم : ٙ٘}َواْذكُْر فًِ اْلِكتَاِب إِْدِرٌَس إِنَّهُ َكاَن ِصّدِ
 التفسٌر:
فً هلا المرآن خبر إدرٌس علٌه السبلم، إنه كان عظٌم الصدق فً لوله  -أٌها الرسول  -والكر 

 وعمله، نبًٌا ٌوحى إلٌه.
فً  -أٌها الرسول  -[، أي:" والكر ٙ٘تعالى:}َواْلكُْر فًِ اْلِكتَاِب إِْدِرٌَس{ ]مرٌم : لوله  

 .(5)"-علٌه السبلم-هلا المرآن خبر إدرٌس 
عن عبد هللا بن عمرو بن العاص: "إن إدرٌس ألدم من نوح، بعثه هللا إلى لومه، فؤمرهم  

 .(ٓٔ)ء، فؤبوا، فؤهلكهم هللا"، وٌعملوا بما شا«ال إله إال هللا:»هللا إن ٌمولوا 
ٌمًا نَِبًٌّا{ ]مرٌم :   [، أي:" إنه كان عظٌم الصدق فً لوله ٙ٘لوله تعالى:}ِإنَّهُ َكاَن ِصّدِ

 .(ٔٔ)وعمله، نبًٌا ٌوحى إلٌه"
ًٌّا{، نوحً إلٌه من أمرنا ما نشاء" لال الطبري:أي:"  ال ٌمول الكلب، }نَبِ

(ٕٔ). 

                                                             

 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
( : "إن هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعٌل ، واصطفى من كنانة 2ٕٕٙعند مسلم فً صحٌحه برلم )(ٕ)

 .لرٌشا" ، وهللا أعلم
 .ٕٓٗ-5ٖٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٔٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٔٔٗ/2(:ص5ٖٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)



ٕٕٓ 
 

 
 المرآن

 [2٘({ ]مرٌم : 2َ٘عِلًٌّا )}َوَرفَْعنَاهُ َمَكانًا 
 التفسٌر:

 ورفَْعنا ِلْكره فً العالمٌن، ومنزلته بٌن الممربٌن، فكان عالً اللكر، عالً المنزلة.
 .(ٔ)ٌعنً به: إلى مكان لي علّو وارتفاع" لال الطبري:أي:" 
 .(ٕ)لال مجاهد: إدرٌس ُرفع فلم ٌمت، كما ُرفع عٌسى" 
 .(ٖ)السادسة فمات فٌها"لال ابن عباس:" رفع إلى السماء  
عن أبً سعٌد الخدرّي :"}َوَرفَْعنَاهُ َمَكاًنا َعِلًٌّا{، لال: فً السماء الرابعة" 

. وروي عن (ٗ)
 .(٘)مجاهد نحوه

ًّ هللا حدث أنه  عن لتادة، لوله :"}َوَرفَْعنَاهُ َمَكانًا َعِلًٌّا{، لال: حدثنا أنس بن مالن أن نب
 .(ٙ)أتٌت على إدرٌس فً السماء الرابعة"لما عرج به إلى السماء لال: 

شّن أبو جعفر -بسنده عن أبً العالٌة الرٌاحً، عن أبً هرٌرة أو ؼٌره أخرج الطبري  
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص صعد به جبرٌل إلى السماء الرابعة، فاستفتح فمٌل: من هلا؟  -الرازي لال: "لما أسري بالنب

دمحم، لالوا: أولد أرسل إلٌه؟ لال: نعم، لالوا: حٌاه هللا من لال: جبرائٌل، لالوا: ومن معه؟ لال: 
أخ ومن خلٌفة، فنعم األخ ونعم الخلٌفة، ونعم المجًء جاء، لال: فدخل فنلا هو برجل، لال: هلا 

 .(2)إدرٌس رفعه هللا مكانا علٌا"
 لال كعب: أما إدرٌس، فنن هللا أوحى إلٌه: إنً رافع لن كّل ٌوم مثل عمل جمٌع بنً 

ًّ كلا وكلا، فكلم لً  آدم، فؤحّب أن تزداد عمبل فؤتاه خلٌل له من المبلئكة، فمال: إن هللا أوحى إل
ملن الموت، فلٌإخرنً حتى أزداد عمبل فحمله بٌن جناحٌه، ثم صعد به إلى السماء  فلما كان 

درٌس، فمال: فً السماء الرابعة، تلماهم ملن الموت منحدرا، فكلم ملن الموت فً اللي كلمه فٌه إ
وأٌن إدرٌس؟ فمال: هو لا على ظهري، لال ملن الموت: فالعجب بعثت ألبض روح إدرٌس فً 
السماء الرابعة، فجعلت ألول: كٌؾ ألبض روحه فً السماء الرابعة وهو فً األرض؟ فمبض 

روحه هنان، فللن لول هللا تبارن وتعالى: }َوَرفَْعَناهُ َمَكاًنا َعِلًٌّا{"
(1). 

 .(5)مسعود رضً هللا عنه ، لال: "إدرٌس هو إلٌاس"عن ابن  
 

 المرآن
ْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ َومِ  ٌَِّة آَدَم َوِممَّ ٌِْهْم ِمَن النَّبٌٌَِِّن ِمْن ذُّرِ ُ َعلَ ٌَِّة إِْبَراِهٌَم }أُولَئَِن الَِّذٌَن أَْنعََم َّللاَّ ْن ذُّرِ

ٌْنَا ٌْنَا َواْجتَبَ ْن َهَد ًدا َوبُِكًٌّا ) َوإِْسَرائٌَِل َوِممَّ وا سُجَّ ْحَمِن َخرُّ ٌِْهْم آٌَاُت الرَّ ({ ]مرٌم : 2٘إِذَا تُتْلَى َعلَ
٘2] 

 التفسٌر:
هإالء اللٌن لصصُت علٌن خبرهم أٌها الرسول، هم اللٌن أنعم هللا علٌهم بفضله وتوفٌمه، 

إبراهٌم، ومن  فجعلهم أنبٌاء من لرٌة آدم، وِمن لرٌة َمن حملنا مع نوح فً السفٌنة، ومن لرٌة
ة، إلا تتلى علٌهم آٌات الرحمن  ن هدٌنا لئلٌمان واصطفٌنا للرسالة والنبُوَّ لرٌة ٌعموب، وممَّ

                                                             

 .ٕٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٔ/1ٔ، والطبري:ٕٕٔٗ/2(:صٖٓ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 ٙٔ٘ -٘ٔ٘/ ٘ المنثور: الدر. بسند حسن، وانظر: ٕٕٔٗ/2أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره:  (5)



ٕٕٔ 
 

وا ساجدٌن هلل خضوًعا، واستكانة، وبَكْوا من خشٌته سبحانه  المتضمنة لتوحٌده وحججه خرُّ
 وتعالى.
ٌِْهْم   ُ َعلَ [، أي:" هإالء اللٌن 1ِ٘مَن النَِّبٌٌَِّن{ ]مرٌم : لوله تعالى:}أُولَئَِن الَِّلٌَن أَْنعََم َّللاَّ

 .(ٔ)لصصُت علٌن خبرهم أٌها الرسول، هم اللٌن أنعم هللا علٌهم بفضله وتوفٌمه، فجعلهم أنبٌاء"
ٌمول تعالى لكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: هإالء اللٌن التصصُت علٌن أنباءهم فً هله  لال الطبري:" 

 .(ٕ)أنعم هللا علٌهم بتوفٌمه، فهداهم لطرٌك الرشد من األنبٌاء" السورة ٌا دمحم، اللٌن
ٌَِّة آَدَم{ ]مرٌم :    .(ٖ)[، أي:" أي: من نسل آدم"1٘لوله تعالى:}ِمْن لُّرِ
 .(ٗ)عنى به : إدرٌس" لال الطبري:" 
ْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ{ ]مرٌم :   نوح فً [، أي:" وِمن لرٌة َمن حملنا مع 1٘لوله تعالى:}َوِممَّ
 .(٘)السفٌنة"
 .(ٙ)عنى به : إبراهٌم" لال الطبري:" 
ٌَِّة ِإْبَراِهٌَم{ ]مرٌم :    .(2)[، أي:" أي: ومن نسل إبراهٌم"1٘لوله تعالى:}َوِمْن لُّرِ
 .(1)عنى به : إسحاق وٌعموب وإسماعٌل" لال الطبري:" 
ٌَِّة إِْبَراِهٌَم َوإِْسَرائٌَِل{   [، أي:" ومن لرٌة إسرائٌل وهو 1٘]مرٌم : لوله تعالى:}َوِمْن لُّرِ
 .(5)«"ٌعموب»

عنى به : موسى وهارون وزكرٌا وعٌسى وأمه مرٌم، ولللن فرق تعالى  لال الطبري:" 
لكره أنسابهم وإن كان ٌجمع جمٌعهم آدم ألن فٌهم من لٌس من ولد من كان مع نوح فً السفٌنة، 

 .(ٓٔ)وهو إدرٌس، وإدرٌس جّد نوح"
ٌْنَا{ ]مرٌم : لوله   ْن َهَد ن هدٌنا لئلٌمان"1٘تعالى:}َوِممَّ [، أي:" وممَّ

(ٔٔ). 
 .(ٕٔ)وممن هدٌنا لئلٌمان باهلل والعمل بطاعته" لال الطبري:ٌمول:" 

ٌْنَا{ ]مرٌم :   ة"1٘لوله تعالى:}َواْجتََب ن اصطفٌنا للرسالة والنبُوَّ [، أي:" وممَّ
(ٖٔ). 

 .(ٗٔ)خترنا لرسالتنا ووحٌنا"ٌمول: وممن اصطفٌنا وا لال الطبري:" 
ٌْنا{، لال: خلصنا" عن مجاهد:"  }َواْجتَبَ

(ٔ٘). 
ٌْنا{، أي:اخترنا" لال أبو عبٌدة:"  }َواْجتَبَ

(ٔٙ). 
ًدا َوبُِكًٌّا{ ]مرٌم :   وا سُجَّ ْحَمِن َخرُّ ٌِْهْم آٌَاُت الرَّ [، أي:" تتلى 1٘لوله تعالى:}إِلَا تُتْلَى َعلَ

وا ساجدٌن هلل خضوًعا، واستكانة، وبَكْوا من  علٌهم آٌات الرحمن المتضمنة لتوحٌده وحججه خرُّ
 .(2ٔ)خشٌته سبحانه وتعالى"

                                                             

 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٓ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٓ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٕٔٗ/2(:صٖٔ٘ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .1/ٕمجاز المرآن: (ٙٔ)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
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ٌمول: إلا تتلى على هإالء اللٌن أنعم هللا علٌهم من النبٌٌن أدلة هللا  لال الطبري:" 
، وحججه التً أنزلها علٌهم فً كتبه، خروا هلل سجدا، استكانة له وتللبل وخضوعا ألمره وانمٌادا

ًٌّا{، ٌمول: خّروا سجدا وهم باكون" }َوبُِك
(ٔ). 

فسجد، ثم لال: هلا السجود فؤٌن « مرٌم»عن عمر بن الخطاب: "أنه لرأ سورة  
؟" . وفً رواٌة:"(ٕ)البكاء؟" ًّ فؤٌن البك

(ٖ). 
 [:1٘-ٗ٘فوائد اآلٌات:]

 تمرٌر النبوة إل اللي نبؤ هإالء وأرسلهم ال ٌنكر علٌه أن ٌنبىء دمحما وٌرسله.  -ٔ
 فضٌلة األمر بالصبلة والزكاة. -ٕ
 فضٌلة الوفاء بالوعد والصدق فً المول والعمل. -ٖ
 سنٌة السجود لمن تبل هله اآلٌة أو تلٌت وهو ٌستمع إلٌها. }خروا سجدا وبكٌا{ . -ٗ
عمر إلا تبل هله اآلٌة سجد ثم ٌمول هلا السجود فؤٌن فضٌلة البكاء حال السجود فمد كان  -٘

 البكً ٌعنً البكاء.
  

                                                             

 .ٕٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٔٗ/2(:صٕٖ٘ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
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 المرآن
اَلةَ َواتَّبَعُوا الشََّهَواِت فََسْوَؾ ٌَْلمَْوَن َؼًٌّا ) ({ ]مرٌم : 2٘}فََخلََؾ ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌؾ أََضاعُوا الصَّ

٘2] 
 التفسٌر:

تركوا الصبلة كلها، أو فوتوا ولتها، أو تركوا  فؤتى ِمن بعد هإالء المنعَم علٌهم أتباع َسْوء
أركانها وواجباتها، واتبعوا ما ٌوافك شهواتهم وٌبلئمها، فسوؾ ٌلمون شًرا وضبلال وخٌبة فً 

 جهنم.
بَلةَ{ ]مرٌم :   [، أي:" فؤتى ِمن بعد 5٘لوله تعالى:}فََخلََؾ ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌؾ أََضاعُوا الصَّ

تباع َسْوء تركوا الصبلة كلها، أو فوتوا ولتها، أو تركوا أركانها هإالء المنعَم علٌهم أ
 .(ٔ)وواجباتها"
فحدث من بعد هإالء اللٌن لكرت من األنبٌاء اللٌن أنعمت علٌهم،  لال الطبري:" 

 .(ٕ)ووصفت صفتهم فً هله السورة، خْلؾ سوء فً األرض أضاعوا الصبلة"
 .(ٖ)هم الٌهود والنصارى" لال السدي:" 
 ، على ألوال:اختلؾ أهل التفسٌر فً صفة إضاعتهم الصبلةو 
كانت إضاعتهموها تؤخٌرهم إٌاها عن موالٌتها، وتضٌٌعهم أولاتها. لاله الماسم بن أحدها: 
 .(٘)، وعمر بن عبد العزٌز(ٗ)مخٌمرة
 .(ٙ)لال الماسم بن مخٌمرة :"أخروا الصبلة عن مٌماتها، ولو تركوها كفروا" 
نه لٌل له: "إن هللا ٌكثر لكر الصبلة فً المرآن }الَِّلٌَن هُْم َعْن َصبلتِِهْم عن ابن مسعود، أ 

َساهُوَن{ و }َعلَى َصبلتِِهْم َدائُِموَن{ و }َعلَى َصبلتِِهْم ٌَُحافِظُوَن{، فمال ابن مسعود رضً هللا 
 .(2)عنه: على موالٌتها، لالوا: ما كنا نرى للن إال على الترن، لال: لان الكفر"

عن إبراهٌم بن ٌزٌد:" أن عمر بن عبد العزٌز بعث رجبل إلى مصر ألمر أعجله  
للمسلمٌن، فخرج إلى حرسه، ولد كان تمدم إلٌهم أن ال ٌموموا إلا رأوه، لال: فؤوسعوا له، فجلس 
بٌنهم فمال: أٌكم ٌعرؾ الرجل اللي بعثناه إلى مصر؟ فمالوا: كلنا نعرفه، لال: فلٌمم أحدثكم سنا، 

ًّ ثٌابً، فؤتاه فمال: إن الٌوم الجمعة، فبل تبرحن فلٌدع ه، فؤتاه الرسول فمال: ال تعجلنً أشّد عل
حتى تصلً، وإنا بعثنان فً أمر أعجله للمسلمٌن، فبل ٌعجلنن ما بعثنان له أن تإخر الصبلة 

الصَّبلةَ َواتَّبَعُوا  عن مٌماتها، فننن مصلٌها ال محالة، ثم لرأ: }فََخلََؾ ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌؾ أََضاعُوا
الشََّهَواِت فََسْوَؾ ٌَْلمَْوَن َؼًٌّا{، ثم لال: لم ٌكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الولت"
وفً . (1)

 .(5)رواٌة:" لم ٌكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الموالٌت"
لال مسروق: "ال ٌحافظ أحد على الصلوات الخمس، فٌكتب من الؽافلٌن، وفً إفراطهّن  

 .(ٓٔ)لهلكة، وإفراطهّن: إضاعتهّن عن ولتهّن"ا
 .(ٔٔ)لاله دمحم بن كعب إضاعتها: تركها.الثانً: أن 
 . (ٕٔ)المرظً: "تركوا الصبلة"لال  

                                                             

 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٔٗ/2(:صٖٖ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٔٗ/2(:صٖٗ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٕٔٗ/2(:صٖٙ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٕٔٗ/2(:صٖٗ٘ٔٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕٔٗ/2(:صٖٗ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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بمول هللا تعالى: }إِال َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا{،  "فلو كان اللٌن  واختاره الطبري واحتج:
وصفهم بؤنهم ضٌعوها مإمنٌن لم ٌستثن منهم من آمن، وهم مإمنون ولكنهم كانوا كفارا ال 
ٌصلون هلل، وال ٌإّدون له فرٌضة فسمة لد آثروا شهوات أنفسهم على طاعة هللا، ولد لٌل: إن 

 .(ٔ)هللا بهله الصفة لوم من هله األمة ٌكونون فً آخر الزمان" اللٌن وصفهم
عن مجاهد، لوله :"فََخلََؾ ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌؾ أََضاعُوا الصَّبلةَ َواتَّبَعُوا الشََّهَواِت فََسْوَؾ 

على بعض فً  ٌَْلمَْوَن َؼًٌّا{، لال: عند لٌام الساعة، ولهاب صالحً أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌنزو بعضهم
 .(ٕ)األزلة. لال دمحم بن عمرو: زنا. ولال الحارث: زناة"

عن عكرمة ومجاهد وعطاء بن أبً رباح :"}فََخلََؾ ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌؾ{ .... اآلٌة، لال: 
 .(ٖ)هم أمة دمحم"

لال أبو تمٌم بن مهاجر "هم فً هله األمة ٌتراكبون تراكب األنعام والحمر فً الطرق، 
 .(ٗ)ون هللا فً السماء، وال ٌستحٌون الناس فً األرض"ال ٌخاف
 .(٘): أن تكون إضاعتها اإِلخبلل باستٌفاء شروطها. أفاده الماورديالثالث: 
[، أي:" واتبعوا ما ٌوافك شهواتهم 5٘لوله تعالى:}َواتَّبَعُوا الشََّهَواِت{ ]مرٌم :  
 .(ٙ)وٌبلئمها"
علٌه السبلم: إن الملوب المعلمة بشهوات الدنٌا لال ابن األشعث: "أوحى هللا إلى داود  

  .(2)عنً محجوبة"
ًٌّا{ ]مرٌم :  ٌَْلمَْوَن َؼ [، أي:" فسوؾ ٌلمون شًرا وضبلال وخٌبة 5٘لوله تعالى:}فََسْوَؾ 

 .(1)فً جهنم"
ٌعنً أن هإالء الخْلؾ اللٌن خلفوا بعد أولئن اللٌن أنعم هللا علٌهم من  لال الطبري:"

 .(5)النبٌٌن سٌدخلون ؼٌا، وهو اسم واد من أودٌة جهنم، أو اسم بئر من آبارها"

 [، وجوه من التفسٌر:5٘لوله تعالى:}فََسْوَؾ ٌَْلمَْوَن َؼًٌّا{ ]مرٌم : وفً 
 .(ٓٔ)ابن مسعودأحدها : أنه واد فً جهنم ، لالته عائشة و

نهر أو واد فً جهنم من لٌح بعٌد المعر خبٌث الطعم ٌملؾ «: الؽً» لال ابن مسعود:"
 .(ٔٔ)فٌه اللٌن ٌتبعون الشهوات"

ًٌّا{، لال: وادٌا فً النار" وعن ابن مسعود :" }فََسْوَؾ ٌَْلمَْوَن َؼ
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)عن عبد هللا بن عمرو :"}فسوؾ ٌلمون ؼٌا{، لال: وادٌا فً جهنم"
عن لممان بن عامر الخزاعً، لال: "جئت أبا أمامة صدّي بن عجبلن الباهلً، فملت:  

ثنا حدٌثا سمعته من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، لال: فدعا بطعام، ثم لال: لال رسول هللا  حّدِ
ٌفا، ثم ملسو هيلع هللا ىلص: لو أن صخرة زنة عشر أواق للؾ بها من شفٌر جهنم ما بلؽت لعرها خمسٌن خر

تنتهً إلى ؼً وأثام، لال: للت وما ؼً وما أثام؟ لال: بئران فً أسفل جهنم ٌسٌل فٌهما صدٌد 

                                                             

 .2ٕٔ-ٕٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٕٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٕٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .25ٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٔٗ/2(:ص1ٖ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٓٔ)
 .ٖٕٔٗ/2(:صٕٖٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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أهل النار، وهما اللتان لكر هللا فً كتابه :}أضاعوا الصبلة واتبعوا الشهوات فسوؾ ٌلمون ؼٌا{ 
 .(ٔ)"، ولوله فً الفرلان :}وال ٌزنون ومن ٌفعل للن ٌلك أثاما{

 .(ٕ)الخسران ، لاله ابن عباسالثانً : أنه 
 :(ٗ)، ومنه لول الشاعر(ٖ)الثالث : أنه الشر ، لاله ابن زٌد

ًّ الئما  ًٌْرا ٌَْحَمد النَّاس أْمَرهُ ... َوَمْن ٌَْؽَو ال ٌَْعَدْم على الؽَ  فََمْن ٌَْلَك َخ
 . (٘)الرابع : أنه السوء. لاله لتادة

وكّل هله األلوال متماربات المعانً، وللن أن من ورد البئرٌن اللتٌن  لال الطبري:" 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص، والوادي اللي لكره ابن مسعود فً جهنم، فدخل للن، فمد اللى خسرانا وشّرا،  لكرهما النب

 .(ٙ)حسبه به شّرا"
 . (2)الخامس: الضبلل عن الجنة. حكاه الماوردي

 .(1)ماورديالسادس : الخٌبة. حكاه ال
لال كعب:"وهللا إنً ألجد صفة المنافمٌن فً التوراة: شرابٌن للمهوات، تباعٌن  

للشهوات، لعانٌن للكعبات، رلادٌن عن العتمات، مفرطٌن فً الؽدوات، تراكٌن للصلوات، 
تراكٌن للجمعات، ثم تبل هله اآلٌة: }فخلؾ من بعدهم خلؾ أضاعوا الصبلة واتبعوا 

  .(5)الشهوات{"
عن أبً سعٌد الخدري: "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وتبل هله اآلٌة: }فخلؾ من بعدهم  

خلؾ{، فمال: ٌكون خلؾ من عبد ستٌن سنة أضاعوا الصبلة واتبعوا الشهوات فسوؾ ٌلمون ؼٌا 
 .(ٓٔ)ثم ٌكون خلؾ: ٌمرءون المرآن ال ٌعدو ترالٌهم، وٌمرأ المرآن ثبلثة: مإمن ومنافك وفاجر"

عن عائشة :"أنها كانت ترسل بالصدلة ألهل الصدلة وتمول: ال تعطوا منها روي  
بربرٌا، وال بربرٌة، فننً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: هم الخلؾ اللٌن لال هللا: فخلؾ من بعدهم 

  .(ٔٔ)خلؾ"
ٌّاً{[ منسوخ زعم بعض الجهلة أن ]لوله تعالى: }فََسْوَؾ ٌَْلمَْوَن  لال ابن الجوزي:"  َؼ

 . (ٖٔ)"، ولد بٌنا أن االستثناء لٌس بنسخ(ٕٔ)باالستثناء بعده
 

 المرآن
ٌْئًا )  [ٓٙ({ ]مرٌم : ٓٙ}إاِلَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَؤُولَئَِن ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َواَل ٌُْظلَُموَن َش

 التفسٌر:
                                                             

 .1ٕٔ-2ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٔٗ/2(:صٖٔٙٔٔ، وتفسٌر  ابن أبً حاتم)5ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 المرلش أخً ابن وهو ثعلبة، بن لٌس بن ضٌٌعة مالن بن سعد بن سلٌمان بن ربٌعة: األصؽر للمرلش البٌت(ٗ)

/ وهو من شواهد الطبري فً (1ٔٔ ص الماهرة طبع المفضلٌات،) العبد بن طرفة وعم األكبر، المرلش
( بالكسر) وؼوى ؼٌا،( بالفتح) ؼوى. والخٌبة الضبلل: الؽً: لال( ؼوى: اللسان) وفً، 5ٕٔ/1ٔالتفسٌر:
: " للمرلش وأنشد. هو وأؼواه. ضال: وؼٌان وؼوى، وؼو، ؼاو، ورجل. ضل: عبٌد أبً عن األخٌرة. ؼواٌة
 . "البٌت. . . . ٌلك فمن
 .ٖٕٔٗ/2(:صٖٖٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٖٓ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٕٔٗ/2(:ص2ٖ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٕٔٗ/2(:ص5ٖ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٔٗ/2(:صٖٓٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
: بموله استثنى ثم بلفظ( ٕٙ) ناسخه فً سبلمة ،وابنٖٙٗ ناسخه فً حزم ابن المنسوخة من اآلٌة هله عد(ٕٔ)
 .{تاب من إال}
 .2ٓ٘/ٕنواسخ المرآن: (ٖٔ)
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لكن َمن تاب منهم ِمن لنبه وآمن بربه وعمل صالًحا تصدٌمًا لتوبته، فؤولئن ٌمبل هللا توبتهم،  
 وٌدخلون الجنة مع المإمنٌن وال ٌُنمَصون شٌئًا من أعمالهم الصالحة.

[، أي:" إال من تاب وأناب ٓٙلوله تعالى:}إِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا{ ]مرٌم :  
 .(ٔ)عمله"وأصلح 
ٌمول تعالى لكره: فسوؾ ٌلمى هإالء الخلؾ السوء اللٌن وصؾ صفتهم  لال الطبري:" 

ؼٌا، إال اللٌن تابوا فراجعوا أمرا هللا، واإلٌمان به وبرسوله، وأطاع هللا فٌما أمره ونهاه عنه، 
وأّدى فرائضه، واجتنب محارمه من هلن منهم على كفره، وإضاعته الصبلة واتباعه 

 .(ٕ)ات"الشهو
عن لتادة: "}إال من تاب{، لال من لنبه، }وآمن{، لال: بربه، }وعمل صالحا{، لال: بٌنه 

 .(ٖ)وبٌن هللا"
ٌْئًا{ ]مرٌم :   [، أي:" فؤولئن ٌدخلون ٓٙلوله تعالى:}فَؤُولَئَِن ٌَْدُخلُوَن اْلَجنََّة َواَل ٌُْظلَُموَن َش

 .(ٗ)هم الصالحة"الجنة مع المإمنٌن وال ٌُنَمصون شٌئًا من أعمال
 .(٘)ٌمول: ال ٌنمصون شٌئا من حسناتهم" لال ٌحٌى:" 
 .(ٙ)أي: وال ٌنمصون من جزاء أعمالهم شٌئا" لال مكً:" 
ٌمول: وال ٌُْبَخسون من جزاء أعمالهم شٌئا، وال ٌجمع بٌنهم وبٌن اللٌن  لال الطبري:" 

هلكوا من الخلؾ السوء منهم لبل توبتهم من ضبللهم، ولبل إنابتهم إلى طاعة ربهم فً جهنم، 
 .(2)ولكنهم ٌدخلون مدخل أهل اإلٌمان"

ٌضاعؾ لال الزمخشري:" أى: ال ٌنمصون شٌئا من جزاء أعمالهم وال ٌمنعونه، بل  
لهم، بٌانا ألن تمّدم الكفر ال ٌضرهم إلا تابوا من للن، من لولن: ما ظلمن أن تفعل كلا، بمعنى: 

 .(1)" ما منعن. أو ال ٌظلمون البتة، أى: شٌئا من الظلم

 
 المرآن

ٌِْب إِنَّهُ َكاَن َوْعُدهُ  ْحَمُن ِعبَاَدهُ بِاْلؽَ  [ٔٙ({ ]مرٌم : َٔٙمؤْتًٌِّا )}َجنَّاِت َعْدٍن الَّتًِ َوَعَد الرَّ
 التفسٌر:

جنات خلد وإلامة دائمة، وهً التً وعد الرحمن بها عباده بالؽٌب فآَمنوا بها ولم ٌروها، إن 
 وعد هللا لعباده بهله الجنة آٍت ال محالة.

ٌِْب{ ]مرٌم :   ْحَمُن ِعبَاَدهُ بِاْلَؽ أي:" جنات خلد  [،ٔٙلوله تعالى:}َجنَّاِت َعْدٍن الَّتًِ َوَعَد الرَّ
 .(5)وإلامة دائمة، وهً التً وعد الرحمن بها عباده بالؽٌب فآَمنوا بها ولم ٌروها"

فؤولئن ٌدخلون الجنة }َجنَّاِت َعْدٍن{،أي: بساتٌن إلامة، هله الجنات هً  لال الطبري:" 
ٌنوها، فهً الجنات التً وعد الرحمن عباده المإمنٌن أن ٌدخلوها بالؽٌب، ألنهم لم ٌروها ولم ٌعا

 .(ٓٔ)ؼٌب لهم"
أي: وعدها إٌاهم وهً ؼائبة عنهم، أو وهم ؼائبون عنها، أو وعدهم  لال البٌضاوي:" 

 .(ٔٔ)بنٌمانهم بالؽٌب"
                                                             

 .ٕٕٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٔٗ/2(:صٖٖٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٖٙ٘ٗ/2الهداٌة ؼلى بلوغ النهاٌة: (ٙ)
 .ٕٕٓ-5ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙ/ٖالكشاؾ: (1)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٕٓ-5ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٗٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
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ٌحتمل إٌمانهم بالؽٌب، أي: باهلل آمنوا به بالخبر وإن لم ٌروه، وٌحتمل  لال الماترٌدي:" 
 .(ٔ)البعث بالؽٌب"الؽٌب: الجنة، أي: صدلوا بها وإن لم ٌروها والنار و

ًٌّا{ ]مرٌم :   [، أي:" إن وعد هللا لعباده بهله الجنة آٍت ٔٙلوله تعالى:}إِنَّهُ َكاَن َوْعُدهُ َمؤْتِ
 .(ٕ)ال محالة"
 .(ٖ)ٌعنً: جائٌا ال خلؾ له" لال مماتل:" 
 .(ٗ)أي: موعودا مؤتٌا" لال الماترٌدي:" 
إن هللا }كان وعده{ اللي هو الجنة، }مؤتٌا{ ٌؤتٌها أهلها الموعود لهم ال  لال البٌضاوي:" 

 .(٘)محالة، ولٌل: هو من أتى إلٌه إحسانا أي مفعوال منجزا"
إن هللا كان وعده، ووعده فً هلا الموضع موعوده، وهو الجنة مؤتٌا  لال الطبري:" 

 .(ٙ)ٌؤتٌه أولٌاإه وأهل طاعته اللٌن ٌدخلهموها هللا"
 .(2)هنا بمعنى: الموعود. كما لالوا: الخلك بمعنى المخلوق"« الوعد»ال مكً:" ل 
مفعول من اإلتٌان، ألن كل ما وصل إلٌن فمد وصلت إلٌه وكل «: مؤتً»لال الزجاج:"  

ما أتان فمد أتٌته، ٌمال: وصلت إلى خٌر فبلن ووصل إلً خٌر فبلن وأتٌت خٌر فبلن وأتانً 
 .(1)أتٌت خٌر فبلن"خٌر فبلن فهلا على معنى 

، و: آٍت، ولال فً موضعٍ آَخَر: }إِنََّما تُوَعُدوَن   ًٌّ لال الفراء:" العرُب تمول: َوْعٌد َماِت
ٌَْت على الشًِء فمد أَتَى  َ َلءاٍت{، وهما فً المعنى سواٌء، وهلا على الموالٌِت  ألنن إلا أَت

 .(5)علٌن"
 المرآن

 [ٕٙ({ ]مرٌم : ٕٙإاِلَّ َساَلًما َولَُهْم ِرْزلُُهْم فٌَِها بُْكَرةً َوَعِشًٌّا )}اَل ٌَْسَمعُوَن فٌَِها لَْؽًوا 
 التفسٌر:

ال ٌسمع أهل الجنة فٌها كبلًما باطبل لكن ٌسمعون سبلما تحٌة لهم، ولهم رزلهم فٌها من الطعام 
 والشراب دائًما، كلما شاإوا صباحا ومساء، فهو ؼٌر محصور وال محدد.

[، أي:" ال ٌسمع أهل الجنة ٕٙاَل ٌَْسَمعُوَن فٌَِها لَْؽًوا إِالَّ َسبَلًما{ ]مرٌم : لوله تعالى:} 
 .(ٓٔ)فٌها كبلًما باطبل لكن ٌسمعون سبلما تحٌة لهم"

لال األخفش سعٌد: "وهلا على االستثناء اللي لٌس من األول،: وإن شئت كان بدال، أي:  
 .(ٔٔ)ال ٌسمعون إال سبلما"

سمع هإالء اللٌن ٌدخلون الجنة فٌها لؽوا، وهو الَهْدي والباطل من ال ٌ لال الطبري:" 
المول والكبلم }إِال َسبلًما{، وهلا من االستثناء المنمطع، ومعناه: ولكن ٌسمعون سبلما، وهو تحٌة 

 .(ٕٔ)المبلئكة إٌاهم"
تستثنى أي: هلرا وباطبل، }إِالَّ َسبلماً{، فالسبلم لٌس من الّلؽو والعرب  لال أبو عبٌدة:"

الشًء بعد الشًء ولٌس منه وللن أنها تضمر فٌه، فكان مجازه: ال ٌسمعون فٌها لؽوا إاّل أنهم 
 :(ٔ)ٌسمعون سبلما، لال

                                                             

 .2ٕٗ/2تاوٌبلت أهل السنة: (ٔ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2/1تاوٌبلت اهل السنة: (ٗ)
 .ٗٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٕٕٓ-5ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .ٖٖٙ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .5ٔكناب فٌه لؽات المرآن: (5)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٙٔ/ٖحكاه عنه النحاس فً إعراب المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٕٓ-5ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 ٌا ابن رلٌع هل لها من مؽبك ... ما شربت بعد طوّى الكربك
 من لطرة ؼٌر النجاء األدفك

 :(ٕ)الهللىّ ولٌس منها، لال أبو جندب « لطرة الماء»من « النجاء»فاستثنى 
 نجا سالم والنفس منه بشدله ... ولم بنج إاّل جفن سٌؾ ومئزرا

 .(ٖ)ولٌسا منه"
عن ابن عباس لوله: "}اَل ٌَْسَمعُوَن فٌَِها لَْؽًوا{، لال: باطبل"
(ٗ). 
عن مجاهد لوله: "}اَل ٌَْسَمعُوَن فٌَِها لَْؽًوا{، لال: ال ٌستبون"
(٘). 

ًٌّا{ ]مرٌم :  لوله تعالى:}َولَُهْم ِرْزلُُهمْ   [، أي:" ولهم رزلهم فٌها من ٕٙفٌَِها بُْكَرةً َوَعِش
 .(ٙ)الطعام والشراب دائًما، كلما شاإوا صباحا ومساء، فهو ؼٌر محصور وال محدد"

 .(2)أي: ٌمسم لهم فً هلٌن الولتٌن ما ٌحتاجون إلٌه فً كل ساعة" لال النحاس:" 
الؽداة والعشً مما فً الدنٌا، ألنه لٌس وحكً النحاس عن األخفش:" أي: على ممادٌر  

 .(1)هنان لٌل وال نهار إنما هو نور العرش"
ٌمول: ولهم طعامهم وما ٌشتهون من المطاعم والمشارب فً لدر ولت  لال الطبري:" 

ًّ من نهار أٌام الدنٌا، وإنما ٌعنً أن اللي بٌن ؼدائهم وعشائهم فً الجنة لدر  البُكرة وولت العش
احدنا فً الدنٌا وعشائه، وكللن ما بٌن العشاء والؽداء وللن ألنه ال لٌل فً الجنة  ما بٌن ؼداء

ٌِْن{ و}َخلََك السََّماَواِت َواألْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم{،  وال نهار، وللن كموله }َخلََك األْرَض فًِ ٌَْوَم
 .(5)ٌعنً به: من أٌام الدنٌا"

ٌإتون به على النحو اللي ٌحبون من البكرة لال مجاهد :" لٌس فٌها بكرة وال عشً، 
 .(ٓٔ)والعشً"

 .(ٔٔ)ٌإتون به فً اآلخرة على ممدار ما كانوا ٌإتون به فً الدنٌا" لال ابن عباس:"

عن الولٌد بن مسلم لال: "سؤلت زهٌر بن دمحم، عن لوله: }ولهم رزلهم فٌها بكرة 
نور أبدا، ولهم ممدار اللٌل والنهار، وعشٌا{، لال: لٌس فً الجنة لٌل وال شمس وال لمر، هم فً 

ٌعرفون ممدار اللٌل بنرخاد الحجب، وإؼبلق األبواب، وٌعرفون ممدار النهار برفع الحجب وفتح 
 .(ٕٔ)األبواب"

لال الحسن:" كانوا ٌعدون النعٌم، إن ٌتؽدى الرجل، ثم ٌتعشى لال هللا ألهل الجنة: 
 .(ٖٔ)}ولهم رزلهم فٌها بكرة وعشٌا{"

                                                                                                                                                                               

. «المربك»، ورواٌته فٌهما:ٕٕٖ/ٓٔ، واللسان:1ٗ٘ٔ/ٗ، انظر: الصحاج:الربعً حكٌم بن صمرلالشعر  (ٔ)
 .«الكرٌك»بدال من 

. 
 رلم خراش ألبى أخرى ومرة له مرة ٙ٘ رلم هلٌل أشعار وفى أنس بن لحلٌفة ٕٕ/ ٖ الهللٌٌن دٌوان فى(ٕ)
 .(جفن) والتاج اللسان فى وهو 5ٕ
 .5-1/ٕمجاز المرآن: (ٖ)
 .ٖٕٔٗ/2(:صٖٗٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 . الخبر بدون ترلٌم فً المطبوع!ٖٕٔٗ/2أخرجه ابن أبً حاتم :ص (٘)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٙٔ/ٖإعراب المرآن: (2)
 .ٙٔ/ٖإعراب المرآن: (1)
 .ٕٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 . الخبر بدون ترلٌم فً المطبوع!ٖٕٔٗ/2أخرجه ابن أبً حاتم :ص (ٓٔ)
 .ٖٕٔٗ/2(:صٖ٘ٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٕٔٗ/2(:صٖٙٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٕٔٗ/2(:ص2ٖٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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ن ٌساؾ، عن ٌحٌى، لال: "كانت العرب فً زمانهم من وجد منهم عشاء عامر بعن 
وؼداء، فلان الناعم فً أنفسهم، فؤنزل هللا: }َولَُهْم ِرْزلُُهْم فٌَِها بُْكَرةً َوَعِشًٌّا{: لدر ما بٌن ؼدائكم 

 .(ٔ)فً الدنٌا إلى عشائكم"
، فؤخبرهم هللا أن لهم كانت العرب إلا أصاب أحدهم الؽداء والعشاء عجب له لال لتادة:"

 .(ٕ)فً الجنة بكرة وعشٌا، لدر للن الؽداء والعشاء"
، فنن للن  ًّ وعن لتادة، لوله :"}َولَُهْم ِرْزلُُهْم فٌَِها بُْكَرةً َوَعِشًٌّا{، فٌها ساعتان بكرة وعش

 .(ٖ)لهم لٌس ثم لٌل، إنما هو ضوء ونور"
 

 المرآن
 [ٖٙ({ ]مرٌم : ِٖٙعبَاِدنَا َمْن َكاَن تَِمًٌّا ) }تِْلَن اْلَجنَّةُ الَّتًِ نُوِرُث ِمنْ 

 التفسٌر:
تلن الجنة الموصوفة بتلن الصفات، هً التً نورثها ونعطٌها عبادنا المتمٌن لنا، بامتثال أوامرنا 

 واجتناب نواهٌنا.
لال الطبري:" هله الجنة التً وصفت لكم أٌها الناس صفتها، هً الجنة التً نورثها،  

مساكن أهل النار فٌها، من كان لا اتماء علاب هللا بؤداء فرائضه، واجتناب ٌمول: نورث 
 .(ٗ)معاصٌه"
أي: الجنة التً وصفت، هً التً تورث مساكن أهل النار فٌها، }من مكان  لال مكً:" 

اللي لد أكثر «: التمً»تمٌاً{، أي: من اتمى عماب هللا، فؤدى فرائضه واجتنب محارمه.. ولٌل: 
 .(٘)اصً هللا ومحارمه"من اتماء مع
لال إبراهٌم بن عرفة: "وعد هللا بالجنة كل من اتمى، وأرجو أن ٌكون كل موحد من  

 .(ٙ)ولن ٌهلن مإمن بٌن توحٌد هللا، وشفاعة نبٌه  ملسو هيلع هللا ىلص" -إن شاء هللا  -أهل التمٌة 
 .(2)لال: موحدا"{، عن داود بن أبً هند لوله: "}َمْن َكاَن تَِمًٌّا 
 .(1)"-عز وجل -ٌعنً: مخلصا هلل، "{}َمْن َكاَن تَِمًٌّا لال مماتل: 
ادخلوا الجنة »حدثنً الخلٌل بن مرة، أن هللا تبارن وتعالى لال: لال ٌحٌى بن سبلم :" 

 .(5)«"برحمتً والتسموها بؤعمالكم
المٌامة، لال ابن شودب: "لٌس من أحد إال وله فً الجنة منزل وأزواج، فنلا كان ٌوم  

 .(ٓٔ)ورث هللا المإمن كلا وكلا منزال من منازل الكفار. فللن لوله: }من عبادنا{"
 [:ٖٙ-5٘فوائد اآلٌات:]

 التندٌد بخلؾ السوء وهو من ٌضٌع الصبلة وٌتبع الشهوات. -ٔ
 الوعٌد الشدٌد لمن ٌنؽمس فً الشهوات وٌترن الصبلة فٌموت على للن. -ٕ
 ن كل من أرادها وتاب.باب التوبة مفتوح والتوبة ممبولة م -ٖ
 بٌان نعٌم الجنة دار المتمٌن األبرار. -ٗ
 تمرٌر مبدأ التوارث بٌن أهل الجنة وأهل النار. -٘

                                                             

 .ٕٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘ٙ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (٘)
 .٘ٙ٘ٗ/2حكاه عنه مكً بن أبً طالب فً الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٙ)
 .ٕٗٔٗ/2(:ص5ٖٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٖٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .ٖٕٔٗ/2(:ص1ٖٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
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 بٌان أن ورثة الجنة هم األتمٌاء، وأن ورثة النار هم الفجار. -ٙ
 

 المرآن
ٌِْدٌنَا َوَما َخْلفَنَا وَ  ٌَْن أَ ُل إاِلَّ بِؤَْمِر َربَِّن لَهُ َما بَ ٌَْن ذَِلَن َوَما َكاَن َربَُّن َنِسًٌّا )}َوَما نَتَنَزَّ ({ َٗٙما بَ

 [ٗٙ]مرٌم : 
 التفسٌر:
من السماء إلى األرض إال بؤمر ربن لنا،  -نحن المبلئكة  -لدمحم: وما نتنزل  -ٌا جبرٌل  -ولل 

له ما بٌن أٌدٌنا مما ٌستمبل من أمر اآلخرة، وما خلفنا مما مضى من الدنٌا، وما بٌن الدنٌا 
 واآلخرة، فله األمر كله فً الزمان والمكان، وما كان ربن ناسًٌا لشًء من األشٌاء.

 سبب النزول:
ما ٌمنعن إن تزورنا أكثر مما »عن ابن عباس لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لجبرٌل: 

 .(ٔ)فنزلت اآلٌة"« تزورنا
ما » أربعٌن ٌوما ثم نزل، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن عكرمة لال: "أبطؤ جبرٌل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص

، فؤوحى هللا إلى «أنا كنت إلٌن أشوق ولكنً مؤمور»، فمال له جبرٌل: «نزلت حتى اشتمت إلٌن
ُل إِالَّ بِؤَْمِر َربِّن{" جبرٌل إن لل له: }َوَما نَتََنزَّ
 .]مرسل[(ٕ)

ُل إِالَّ بِ   لدمحم: وما  -ٌا جبرٌل  -[، أي:" ولل ٗٙؤَْمِر َربَِّن{ ]مرٌم : لوله تعالى:}َوَما نَتََنزَّ
 .(ٖ)من السماء إلى األرض إال بؤمر ربن لنا" -نحن المبلئكة  -نتنزل 
 .(ٗ)ٌعنً: المبلئكة" لال الفراء:" 
 .(٘)"-صلى هللا علٌه-لول المبلئكة، أو لول جبرٌل  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٙ) ملسو هيلع هللا ىلص"هلا الجواب لدمحم لال ابن عباس:" 

 .(2)هله اآلٌة نزلت لما استبطؤ النبً  ملسو هيلع هللا ىلص  الوحً" لال مكً:" 
« ما حبسن عنً؟»أبطؤت الرسل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم أتاه جبرٌل فمال:  لال مجاهد:"

ال تؤخلون شواربكم وال لال: كٌؾ نؤتٌكم وأنتم ال تمصون أظفاركم، وال تنمون براجمكم، و
ُل إِالَّ بِؤَْمِر َربِّن{" تستاكون ولرأ }َوَما نَتََنزَّ
(1). 

                                                             

 .ٕٕٕ/1ٔوأخرجه الطبري:،واللفظ له، ٕٗٔٗ/2(:ص5ٖٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 فً الترملي وأخرجه ،(2ٗ٘٘) التوحٌد وفً( 2ٖٔٗ) التفسٌر وفً( 1ٕٖٔ) الخلك بدء فً البخاري أخرجهو

 .ؼرٌب حسن حدٌث هلا: ولال( 1ٖ٘ٔ) التفسٌر
 ( .5ٖٖ) التفسٌر فً النسائً وأخرجه
/ ٕ) المستدرن فً الحاكم وأخرجه( ٖٖ/ ٕٔ) الكبٌر فً والطبرانً ،(2ٖ٘ ،ٖٖٕ ،ٖٕٔ/ ٔ) مسنده فً وأحمد
ٙٔٔ. ) 
 .اللهبً ووافمه ٌخرجاه ولم الشٌخٌن شرط على صحٌح حدٌث هلا: ولال
 .الدالئل فً والبٌهمً حاتم أبً وابن المنلر وابن حمٌد بن وعبد لمسلم( 21ٕ/ ٗ) الدر فً نسبته السٌوطً وزاد
 .ٕٗٔٗ/2(:ص5ٖٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)

ولال عكرمة، والضحان، ولتادة، ومماتل، والكلبً: احتبس جبرٌل علٌه  :"5ٖٓللواحدي: وفً أسباب النزول
السبلم ]عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص[ ، حٌن سؤله لومه عن لصة أصحاب الكهؾ ولي المرنٌن والروح، فلم ٌدر ما ٌجٌبهم، 

ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مشمة شدٌدة، فلما ورجا أن ٌؤتٌه جبرٌل علٌه السبلم بجواب ]ما سؤلوه[ فؤبطؤ علٌه، فشك عل
نزل جبرٌل علٌه السبلم، لال له: أبطؤت علً حتى ساء ظنً. واشتمت إلٌن. فمال جبرٌل علٌه السبلم: إنً كنت 

وما نتنزل إال بؤمر }إلٌن أشوق ولكنً عبد مؤمور: إلا بعثت نزلت، وإلا حبست احتبست، فؤنزل هللا تعالى: 
 {".ربن
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٕٗؼرٌب المرآن: (٘)
 .ٕٕٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٙٙ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .ٕٗٔٗ/2(:ص2ٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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ُل إِالَّ بِؤَْمِر َربَِّن{ ]مرٌم : وفً   [، وجهان:ٗٙلوله تعالى:}َوَما نَتََنزَّ
 أحدهما : أنه لول أهل الجنة : إننا ال ننزل موضعاً من الجنة إال بؤمر هللا ، لاله ابن بحر.

، (ٗ)، والضحان(ٖ)، ولتادة(ٕ)، مجاهد(ٔ): أنه لول جبرٌل علٌه السبلم. لاله ابن عباس الثانً
 .(٘)والسدي
لبث جبرائٌل عن دمحم اثنتً عشرة لٌلة، وٌمولون: للً، فلما جاءه لال: أي  لال مجاهد:" 

َربَِّن لَهُ َما  جبرائٌل لمد رثت علً حتى لمد ظن المشركون كل ظن فنزلت :}َوَما نَتَنزُل إِال بِؤَْمرِ 
ٌَْن لَِلَن َوَما َكاَن َربَُّن نَِسًٌّا{" ٌِْدٌنَا َوَما َخْلَفنَا َوَما َب ٌَْن أَ بَ
(ٙ). 

ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى تكلم المشركون فً للن، واشتّد للن على  لال الضحان:"  احتبس عن نب
ًّ هللا، فؤتاه جبرائٌل، فمال: اشتّد علٌن احتباسنا عنن، وتكلم فً للن المشركون، وإنما أنا عبد  نب

هللا ورسوله، إلا أمرنً بؤمر أطعته }َوَما نَتَنزُل إِال ِبؤَْمِر َربَِّن{، ٌمول: بمول ربن"
(2). 

احتبس جبرٌل عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص بمكة حتى حزن واشتد علٌه، فشكا للن إلى  لال السدي:"
َعَن َربَُّن خدٌجة، فمالت خدٌجة: لعل ربن لد ودع ن أو لبلن، فنزل جبرٌل بهله اآلٌة: }َما َودَّ

ُل إِالَّ ِبؤَْمِر  لال: ٌا جبرٌل، احتبست عنً حتى ساء ظنً، فمال جبرٌل: ،(1)َوَما لَلَى{ }َوَما َنتَنَزَّ
َربِّن{"
(5). 
ٌَْن لَِلَن{ ]مرٌم   ٌِْدٌَنا َوَما َخْلفََنا َوَما بَ ٌَْن أَ [، أي:" له ما بٌن أٌدٌنا ٗٙ: لوله تعالى:}لَهُ َما بَ

مما ٌستمبل من أمر اآلخرة، وما خلفنا مما مضى من الدنٌا، وما بٌن الدنٌا واآلخرة، فله األمر 
 .(ٓٔ)كله فً الزمان والمكان"

ٌَْن لَِلَن{ ]مرٌم : وفً  ٌِْدٌنَا َوَما َخْلفََنا َوَما بَ ٌَْن أَ  [، وجوه:ٗٙلوله تعالى:}لَهُ َما بَ
ٌَْن لِلَن{، ٌعنً: ما بٌن  أحدها : }َما ٌِْدٌنَا{: من الدنٌا، }َوَما خْلفََنا{: من اآلخرة، }َوَما بَ ٌَْن أَ بَ
 .(ٖٔ)، وبه لال الفراء(ٕٔ)، وأبو العالٌة(ٔٔ)، لاله الربٌعوبٌنهما أربعون سنةالنفختٌن 

ٌِْدٌنَا{: اآلخرة، }َوَما خْلفََنا{: الدنٌا، }َوَما بٌَْ  ٌَْن أَ ما بٌن الدنٌا َن لِلَن{، ٌعنً: والثانً : }َما َب
 .(٘ٔ)، والضحان(ٗٔ)، ابن عباسواآلخرة

ٌَْن لَِلَن{ ما بٌن  ولال لتادة:" ْنٌَا }َوَما بَ ٌِْدٌَنا{ ِمَن اآلِخَرةِ }َوَما َخْلفََنا{ ِمَن الدُّ ٌَْن أَ }لَهُ َما بَ
 .(ٙٔ)النفختٌن"

ٌِْدٌَنا{، أي: ما مضى أمامنا من  ٌَْن أَ الدنٌا ، }َوَما خْلفَنَا{: ما ٌكون بعدنا من الدنٌا الثالث: }َما بَ
ٌَْن لِلَن{: ما مضى من لبل وما ٌكون من بعد ، لاله ابن جرٌج واآلخرة . }َوَما بَ
(ٔ2). 

                                                             

 .ٕٕٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٔٗ/2(:ص2ٖٔٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 وابن حمٌد بن وعبد منصور بن لسعٌد( 25ٕ/ ٗ) الدر فً وعزاه ،ٖٕٕ/1ٔ، أخرجه الطبري:مرسل(ٙ)

 .حاتم أبً وابن المنلر
 .ٖٕٕ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .[ٖ]الضحى : (1)
 .ٕٗٔٗ/2(:ص2ٖٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٕٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٕٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
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ٌَْن لَِلَن{: الرابع:   ٌِْدٌنَا{، لبل أن نخلك }َوَما َخْلفََنا{، ما ٌكون بعد الموت والفناء، }َوَما بَ ٌَْن أَ }َما بَ
 .(ٕ)، وحكاه الطبري(ٔ)ومل خلمنا. وهلا لول األخفشحٌن كنا 

ٌَْن لِلَن{، ما بٌن السماء  ٌِْدٌَنا{: السماء، }َوَما خْلَفنَا{: األرض. }َوَما بَ ٌَْن أَ الخامس: }َما بَ
 .(ٖ)واألرض. أفاده الماوردي

 وأولى األلوال فً للن بالصواب، لول من لال: معناه: له ما بٌن أٌدٌنا لال الطبري:" 
من أمر اآلخرة، ألن للن لم ٌجئ وهو جاء، فهو بٌن أٌدٌهم، فنن األؼلب فً استعمال الناس إلا 
لالوا: هلا األمر بٌن ٌدٌن، أنهم ٌعنون به ما لم ٌجئ، وأنه جاء، فلللن للنا: للن أولى بالصواب. 

للن تمول وما خلفنا من أمر الدنٌا، وللن ما لد خلفوه فمضى، فصار خلفهم بتخلٌفهم إٌاه، وك
العرب لما لد جاوزه المرء وخلفه هو خلفه، ووراءه وما بٌن للن: ما بٌن ما لم ٌمض من أمر 

 الدنٌا إلى اآلخرة، ألن للن هو اللي بٌن لٌَنن الولتٌن.
وإنما للنا: للن أولى التؤوٌبلت به، ألن للن هو الظاهر األؼلب، وإنما ٌحمل تؤوٌل 

لم ٌمنع من للن ما ٌجب التسلٌم له. فتؤمل الكبلم إلن: فبل  المرآن على األؼلب من معانٌه، ما
تستبطئنا ٌا دمحم فً تخلفنا عنن، فننا ال نتنزل من السماء إلى األرض إال بؤمر ربن لنا بالنزول 
إلٌها، هلل ما هو حادث من أمور اآلخرة التً لم تؤت وهً آتٌة، وما لد مضى فخلفناه من أمر 

لا إلى لٌام الساعة، بٌده للن كله، وهو مالكه ومصّرفه، ال ٌملن للن الدنٌا، وما بٌن ولتنا ه
 .(ٗ)ؼٌره، فلٌس لنا أن نحدث فً سلطانه أمرا إال بؤمره إٌانا به"

ًٌا لشًء من ٗٙلوله تعالى:}َوَما َكاَن َربَُّن نَِسًٌّا{ ]مرٌم :   [، أي:" وما كان ربن ناس
 .(٘)األشٌاء"
 .(ٙ)، أي: تركن"«نسٌن»أي: ما نسٌن ربن، ومعنى  لال السمعانً:" 
 .(2)التارن"«: الناسً»أي: ناسٌا ٌمول: ما نسٌن ربن، أي: ما تركن و لال البؽوي:" 

 .(1)ما كان ربن لٌنسان ٌا دمحم" لال السدي:" 
 

 المرآن
ٌْنَُهَما فَاْعبُْدهُ َواْصَطبِْر ِلِعبَ  ({ ]مرٌم : ٘ٙاَدتِِه َهْل تَْعلَُم لَهُ َسِمًٌّا )}َربُّ السََّماَواِت َواِْلَْرِض َوَما بَ

ٙ٘] 
 التفسٌر:

أٌها  -فهو هللا رب السموات واألرض وما بٌنهما، ومالن للن كله وخالمه ومدبره، فاعبده وحده 
 واصبر على طاعته أنت وَمن تبعن، لٌس كمثله شًء فً لاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. -النبً 
ٌْنَُهَما{ ]مرٌم : لوله تعالى:}َربُّ   [، أي:" فهو هللا رب ٘ٙالسََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ

 .(5)السموات واألرض وما بٌنهما، ومالن للن كله وخالمه ومدبره"
أي: خالك السموات واالرض وما بٌنهما من الخلك، وٌمال:  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(ٓٔ)ما فٌهما"رب السماوات واألرض أي مالكهما وعالم بهما و

                                                             

 .ٙٔ/ٖحكاه عنه النحاس فً إعراب المرآن: (ٔ)
 .ٕٕ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖ٘ٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٕٗٗ/٘تفسٌر البؽوي: (2)
 . ٕٗٔٗ/2(:ص2ٖ٘ٔٔ)أخرجه ابن ابً حاتم(1)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٕٖ/ٕبحر العلوم: (ٓٔ)
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أي : خالك للن ومدبره ، والحاكم فٌه والمتصرؾ اللي ال معمب  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)لحكمه"
ٌمول تعالى لكره: لم ٌكن ربن ٌا دمحم رّب السماوات واألرض وما بٌنهما  لال الطبري:" 

 .(ٕ)نسٌا، ألنه لو كان نسٌا لم ٌستمم للن، ولهلن لوال حفظه إٌاه"
 .(ٖ)"-أٌها النبً  -[، أي:" فاعبده وحده ٘ٙتعالى:}فَاْعبُْدهُ{ ]مرٌم : لوله  
 .(ٗ)ٌمول: فالزم طاعته، ولّل ألمره ونهٌه" لال الطبري:" 
[، أي:" واصبر على طاعته أنت وَمن ٘ٙلوله تعالى:}َواْصَطبِْر ِلِعبَاَدتِِه{ ]مرٌم :  
 .(٘)تبعن"
فول ألمره ونهٌه، والعمل بطاعته، تفز ٌمول: واصبر نفسن على الن لال الطبري:" 

 .(ٙ)برضاه عنن، فننه اإلله اللي ال مثل له وال عدل وال شبٌه فً جوده وكرمه وفضله"
ًٌّا{ ]مرٌم :    .(2)[، أي:" هل تعلم له شبٌهاً ونظٌراً؟"٘ٙلوله تعالى:}َهْل تَْعلَُم لَهُ َسِم
 .(1)ولدا" لال السمعانً:" أي: مثبل، ولال بعضهم: }سمٌا{، أي: 
 -تعالى لكره -، ألن هللا-عز وجل -لال مماتل:" هل تعلم من اآللهة من شًء اسمه هللا 

 .(5)ٌمنعهم من للن"
ٌمول: هل تعلم ٌا دمحم لربن هلا اللي أمرنان بعبادته، والصبر على  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)ود"طاعته مثبل فً كرمه وجوده، فتعبده رجاء فضله وطوله دونه كبل ما للن بموج
إال « الرحمن»جاء فً التفسٌر: هل تعلم له مثبل، وجاء أٌضا :لم ٌسم بـ لال الزجاج:" 

}هل تعلم له سمٌا{ ٌستحك أن ٌمال له: خالك ولادر وعالم  –وهللا أعلم  -هللا عز وجل. وتؤوٌله 
 .(ٔٔ)بما كان وبما ٌكون، فللن لٌس إال من صفة هللا تعالى"

ْل تَْعلَُم لَهُ َسِمًٌّا{، ٌمول: هل تعلم للرّب مثبل أو شبٌها"عن ابن عباس، لوله :"}هَ  
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)لٌس أحد ٌسمى الرحمن ؼٌره" ولال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)هل تعلم له شبٌها، هل تعلم له مثبل تبارن وتعالى" لال مجاهد:" 
ًّ هلل وال َعدل له، كّل خلمه ٌمر له، وٌعترؾ أنه خالمه، وٌعر لال مجاهد:"  ؾ ال سم

"}ُ للن، تم ٌمرأ هله اآلٌة :}َولَئِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلَمَُهْم لٌََمُولُنَّ َّللاَّ
(ٔ٘). 

 .(ٙٔ)ٌمول: ال شرٌن له وال مثل" لال ابن جرٌج:" 
 [:٘ٙ-ٗٙفوائد اآلٌتٌن:]

 تمرٌر سلطان هللا على كل الخلك وعلمه بكل الحلك ولدرته على كل للن. -ٔ
 وجل.استحالة النسٌان على هللا عز  -ٕ

                                                             

 .ٕٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 ٖٕٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖ٘ٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٖٗٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٖ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٗٔٗ/2(:ص22ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
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 تمرٌر ربوبٌة هللا تعالى للعالمٌن، وبللن وجبت له األلوهٌة على سائر العالمٌن. -ٖ
 وجوب عبادة هللا تعالى ووجوب الصبر علٌها حتى الموت. -ٗ
 نفً التشبٌه والمثل والنظٌر هلل إل هو هللا أحد لم ٌكن له كفوا أحد. -٘
 
 

 المرآن
ْنَساُن أَإِذَا َما ِمتُّ   [ٙٙ({ ]مرٌم : ٙٙلََسْوَؾ أُْخَرُج َحًٌّا )}َوٌَمُوُل اإْلِ

 التفسٌر:
 وٌمول اإلنسان الكافر منكًرا للبعث بعد الموت: أإلا ما ِمتُّ وفَنٌُِت لسوؾ أُخَرج من لبري حًٌا؟!

 سبب النزول:
لال الكلبً: "نزلت فً أبً بن خلؾ. حٌن أخل عظاما بالٌة ٌفتها بٌده، وٌمول: زعم لكم 

 .]ضعٌؾ[(ٔ)ما نموت" دمحم أنا نبعث بعد
 .(ٕ)لال مماتل:" ٌمول للن تكلٌبا بالبعث"

 .(ٖ)ٌعنى بهلا :الكافر اللي ال ٌإمن بالؽٌب خاصة، ومت ومت" لال الزجاج:"
ً بالبعث ٌمول: لسوؾ  لال الواحدي:" ًَّ بن خلؾ، ٌمول: هلا استهزاًء وتكلٌبا ٌعنً: أُب

أخرج حٌَّاً من لبري بعد ما مت!؟"
(ٗ). 

هلا المشرن ٌكلب بالبعث ولد لكروا أنه لول أبً بن خلؾ للنبً علٌه  :"لال ٌحٌى
 .(٘)السبلم حٌث جاء بعظم نخر ففته بٌده ثم لال: ٌا دمحم أٌحًٌ هللا هلا؟"

 
 المرآن

ٌْئًا ) ْنَساُن أَنَّا َخلَْمنَاهُ ِمْن لَْبُل َولَْم ٌَُن َش  [2ٙ({ ]مرٌم : 2ٙ}أََواَل ٌَْذكُُر اإْلِ
 التفسٌر:

 كٌؾ نسً هلا اإلنسان الكافر نفسه؟ أوال ٌَْلكُر أنا خلمناه أول مرة، ولم ٌُن شٌئًا موجوًدا؟
ٌعظه لٌعتبر :}أوال ٌلكر اإلنسان{، ٌمول: أو ال ٌتلكر  -عز وجل -لال مماتل:" ٌمول هللا

 .(ٙ)"-اإلنسان فً خلك نفسه }أنا خلمناه أول مرة{، ٌعنً: أول خلك خلمناه }من لبل{ولم ٌن شٌئا
 .(2)فاللي خلمه ولم ٌن شٌئا لادر على أن ٌبعثه ٌوم المٌامة" لال ٌحٌى:"

ٌتلكَّر وٌتفكَّر هلا }اإِلْنَساُن أَنَّا َخلَْمنَاهُ ِمْن لَْبُل َولَْم ٌَُن شٌئاً{ فٌعلم  لال الواحدي:"}أوال{
 .(1)أنَّ َمْن لدر على االبتداء لدر على اإِلعادة"

عز وجل أن إعادة الخلك مثل ابتداء خلمهم، وهلا كما لال: أعلم هللا  لال الزجاج:"
ًَ َخْلمَه{ ]ٌس :  َل  [، اآلٌة، فكان الجواب:21}َوَضَرَب لََنا َمثبًَل َونَِس }لُْل ٌُْحٌٌَِها الَِّلي أَْنَشؤََها أَوَّ

ة{ ]ٌس :   .(5)["25َمرَّ
 

 المرآن
 [2ٙ({ ]مرٌم : 2ٙلَنُْحِضَرنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجثًٌِّا )}فََوَربَِّن لَنَْحشَُرنَُّهْم َوالشٌََّاِطٌَن ثُمَّ 

                                                             

 .بالكلب متهم الكلبً. 5ٖٓأسباب النزول للواحدي: (ٔ)
 .ٖٗٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٕٖ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٙٙالوجٌز: (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٖٗٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .1ٙٙالوجٌز: (1)
 .1ٕٖ/ٖمعانً المرآن: (5)
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 التفسٌر:
لنجمعن هإالء المنكرٌن للبعث ٌوم المٌامة مع الشٌاطٌن، ثم لنؤتٌن بهم  -أٌها الرسول  -فوربن 

 أجمعٌن حول جهنم باركٌن على ُرَكبهم  لشدة ما هم فٌه من الهول، ال ٌمدرون على المٌام.
ٌَاِطٌَن{ ]مرٌم : لوله تعالى:}   -أٌها الرسول  -[، أي:" فوربن 1ٙفََوَربَِّن َلنَْحشَُرنَُّهْم َوالشَّ

 .(ٔ)لنجمعن هإالء المنكرٌن للبعث ٌوم المٌامة مع الشٌاطٌن"
ثم ألسم بنفسه فمال: }فوربن لنحشرنهم{، ٌعنً: المشركٌن، }والشٌاطٌن{  لال ٌحٌى:"

 .(ٕ)اللٌن دعتهم إلى عبادة األوثان"
 .(ٖ)أي فوربن لنبعثنهم ولنحشرنهم مع الشٌاطٌن اللٌن أؼووهم" لال الزجاج:"

 .(ٗ)لال الواحدي:" ٌعنً: منكري البعث }والشٌاطٌن{ لرناءهم اللٌن أضلوا"
[، أي:" ثم لنؤتٌن بهم أجمعٌن 1ٙلوله تعالى:}ثُمَّ لَنُْحِضَرنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجثًٌِّا{ ]مرٌم :  
 .(٘)باركٌن على ُرَكبهم  لشدة ما هم فٌه من الهول، ال ٌمدرون على المٌام"حول جهنم 

 .(ٙ)وهلا لبل دخولهم النار" لال ٌحٌى:"
ًٌّا{ ]مرٌم :    [، ثبلثة ألوال:1ٙوفً لوله تعالى:}ِجثِ

 .(5)، واألخفش(1)، الكلبً(2)أحدهما : جماعات جماعات، لاله ابن عباس
، (ٓٔ)َوة وُجثَْوة وهً: المجموع من التراب والحجارةجمع :َجثْ «: الُجثًَ»وعلى هلا  

 :(ٔٔ)ومنه لول طرفة 
د ٌْحٍ ُمنَضَّ ٌِْهَما ... َصَفائُِح ُصمٌّ ِمْن صِف ٌِْن ِمْن تَُراٍب َعلَ  تََرى ُجثَْوتَ

 .(ٗٔ)، وعطٌة(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)الثانً : على ركبهم، لاله مجاهد
 .(٘ٔ)على ركبهم، ال ٌستطٌعون المٌام مما هم فٌه" لال الزجاج:أي:" 
معناه: لٌاما. أي: لٌاما على الركب وللن لضٌك المكان ال ٌمكنهم أن ٌجلسوا وال أن الثالث: 

 .(ٙٔ)ٌموموا أٌضا. وهلا لول السدي
 

 المرآن
ْحَمِن   [2ٙ({ ]مرٌم : 2ِٙعتًٌِّا )}ثُمَّ لَنَْنِزَعنَّ ِمْن كُّلِ ِشٌعٍَة أٌَُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّ

 التفسٌر:

                                                             

 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .1ٕٖ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٙٙالوجٌز: (ٗ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 الجامع" ،ٖٕ٘/ ٘" المسٌر زاد" ،ٕ٘ٗ/ ٘" التنزٌل معالم، و12ٕ/ ٗٔانظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (2)

 .1ٕٓ/ ٙ" المحٌط البحر" ،ٖٖٔ/ ٔٔ" المرآن ألحكام
 .1ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .11ٕ/ٗٔانظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٓٔ)
" العشر المصائد شرح: "انظر. وفمٌر ؼنً أخوٌن لبري ٌصؾ لالها لصٌدة من العبد بن لطرفة بٌت هلا(ٔٔ)

" السبع المعلمات شرح" ،ٙٗ٘/ ٔ( جثا" )العرب لسان" ،1ٖ٘/ ٔ( جثا)" اللؽة تهلٌب" ،1ٓٔ للتبرٌزي
 .5ٓ ص للزوربً

 .ٖٙٗ/ٗحكاه عنه النحاس فً معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٙٗ/ٗحكاه عنه النحاس فً معانً المرآن: (ٖٔ)
 .1ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 . 1ٖٖ/ٖمعانً المرآن:(٘ٔ)
 ،ٙٗٔ/ ٖ" العظٌم المرآن تفسٌر" ،ٕ٘ٗ/ ٘" التنزٌل معالم، و12ٕ، ٗٔانظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٙٔ)
 .ٗٓ٘/ ٗ" المنثور الدر" ،ٖٕ٘/ ٘" المسٌر زاد"
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 ثم لنؤخلنَّ ِمن كل طائفة أشدَّهم تمرًدا وعصٌاًنا هلل، فنبدأ بعلابهم.
لال الطبري:ٌمول:" ثم لنؤخلن من كّل جماعة منهم أشّدهم على هللا عتّوا، وتمّرًدا فلنبدأّن  
 .(ٔ)بهم"

معناه:  لننزعن من كل أمة ومن كل فرلة األعتى فاألعتى منهم، كؤنهم  لال الزجاج:" 
 .(ٕ)ٌبدأ بتعلٌب أشدهم عتٌا ثم اللي ٌلٌه"

لال مكً:" أي: ثم لنؤخلّن من كل جماعة أشدهم على الرحمن عتواً وتمرداً. ٌعنً  
 ً ثم اللي ٌلٌه ثم األكابر فاألكابر جرماً. والجبار فالجبار. والمعنى: نبدأ بتعلٌب أعظمهم جرما

 .(ٖ)اللي ٌلٌه"
 .(ٗ)نبدأ باألكابر فاألكابر جرما" لال أبو األحوص:" 
 .(٘)لال مجاهد: "}من كل شٌعة{: من كل أمة" 
ْحَمِن ِعتًٌِّا{ ]مرٌم :    [، وجوه:5ٙوفً لوله تعالى:}أٌَُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّ

 .(ٙ)لاله ابن عباس أحدها : معناه: عصٌا.
 .(2)"أٌهم أشّد للرحمن معصٌة، وهً معصٌته فً الشرنس:"ٌمول: لال ابن عبا

 .(1)ولال الكلبً:"أشد معصٌة"
 .(ٓٔ)حكاه الماوردي عن الكلبً، و(5)، معناه: كفرا. وهلا لول مجاهد«عتٌا»الثانً: أن 
 .(ٔٔ)"فلنبدأّن بهم لال مجاهد :" 
 .(ٕٔ)ٌعنً: عتوا فً الكفر، ٌعنً: المادة" لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)شدة فً المسوة. حكاه ٌحٌى بن سبلم عن الحسنالثالث: 

 .(ٗٔ)الرابع: جرأة ، حكاه الماوردي عن الكلبً
 .(٘ٔ)ٌعنً: أعظم أمرا بلؽة لرٌش. لاله الماسم بن سبلمالخامس : 

 .(ٙٔ)السادس: أهل اإِلفتراء بلؽة بنً تمٌم ، لاله بعض أهل اللؽة
 .(2ٔ)السابع : تمرداً. حكاه الماوردي
 .(1ٔ)الثامن : معصٌة. حكاه الماوردي

هم الجماعة المتعاونون على األمر من األمور، ٌمال من للن: «: الشٌعة» لال الطبري:" 
تشاٌع الموم: إلا تعاونوا  ومنه لولهم للرجل الشجاع: إنه لمشٌع: أي معان، فمعنى الكبلم: ثم 

هللا عتّوا، فلنبدأّن بنصبلئه جهنم. لننزعن من كل جماعة تشاٌعت على الكفر باهلل، أشّدهم على 
والتشاٌع فً ؼٌر هلا الموضع: التفّرق  ومنه لول هللا عّز لكره: }َوَكانُوا ِشٌَعًا{، ٌعنً: فرلا  
                                                             

 .1ٕٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٖ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٔ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .1ٕٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٔ٘ٗ/2حكاه عنه مكً بن أبً طالب فً الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (٘)
 .1ٕٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٕ/1ٔأخرجه تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕ٘/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 .1ٕٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٕٕ/1ٔأخرجه تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖٕ٘/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)
 .1ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1انظر: لؽات المبائل الواردة فً المرآن الكرٌم: (٘ٔ)
 .1ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .1ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .1ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
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، «إنً أكره أن آتً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فٌمول: شٌَّعت بٌن أمتً»ومنه لول ابن مسعود أو سعد:
 .(ٔ)بمعنى: فّرلت"

 
 

 المرآن
 [2ٓ({ ]مرٌم : 2ٓ}ثُمَّ لَنَْحُن أَْعلَُم بِالَِّذٌَن هُْم أَْولَى بَِها ِصِلًٌّا )

 التفسٌر:
 ثم لنحن أعلم باللٌن هم أَْولى بدخول النار ومماساة حرها.

لال الطبري:ٌمول: " ثم لنحن أعلم من هإالء اللٌن ننزعهم من كّل شٌعة أوالهم بشّدة  
 .(ٕ)"العلاب، وأحمهم بعظٌم العموبة

 .(ٖ)أي: أحك بالنار دخوال" لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٗ)ٌعنً: اللٌن ٌصلونها، ولال بعضهم: أشد علابا" لال ٌحٌى:" 
 .(٘)لال مماتل:" ٌعنً: المادة فى الكفر" 
لعطؾ الخبر على الخبر ، والمراد أنه تعالى أعلم بمن  -هاهنا–}ثم{  لال ابن كثٌر:" 

ٌستحك من العباد أن ٌصلى بنار جهنم وٌخلَّد فٌها ، وبمن ٌستحك تضعٌؾ العلاب ، كما لال فً 
اآلٌة المتمدمة : }لَاَل ِلُكّلٍ ِضْعٌؾ َولَِكْن ال تَْعلَُموَن {"
(ٙ). 

ُم ِبالَِّلٌَن هُْم أَْولَى بَِها ِصِلًٌّا{، لال: أولى بالخلود فً عن ابن جرٌج :"}ثُمَّ َلنَْحُن أَْعلَ  
 .(2)جهنم"
وهلا اللي لاله ابن جرٌج، لول ال معنى له، ألن هللا تعالى لكره أخبر أن  لال الطبري:" 

اللٌن ٌنزعهم من كّل شٌعة من الكفرة أشّدهم كفرا، وال شّن أنه ال كافر باهلل إال مخلَّد فً النار، 

بل وجه، وجمٌعهم مخلدون فً جهنم، ألن ٌمال: ثم لنحن أعلم باللٌن هم أحّك بالخلود من هإالء ف
المخلدٌن، ولكن المعنى فً للن ما لكرنا. ولد ٌحتمل أن ٌكون معناه: ثم لنحن أعلم باللٌن هم 
: فعول، ولكن  ًّ أولى ببعض طبمات جهنم صلٌا. والصّلً: مصدر صلٌت تصلً صلٌا، والصل

 .(1)انملبت ٌاء فؤدؼمت فً الٌاء التً بعدها التً هً الم الفعل، فصارت ٌاء مشّددة" واوها
 

 المرآن
 [2ٔ({ ]مرٌم : 2ٔ}َوإِْن ِمْنكُْم إاِلَّ َواِرُدَها َكاَن َعلَى َربَِّن َحتًْما َمْمِضًٌّا )

 التفسٌر:
وب على متن جهنم، أحد إال وارد النار بالمرور على الصراط المنص -أٌها الناس  -وما منكم 

وحكم أنه ال بد من ولوعه ال  -سبحانه  -كل بحسب عمله، كان للن أمًرا محتوًما، لضى هللا 
 محالة.
أحد إال  -أٌها الناس  -[، أي:" وما منكم 2ٔلوله تعالى:}َوإِْن ِمْنكُْم إِالَّ َواِرُدَها{ ]مرٌم :  

 .(5)جهنم، كل بحسب عمله"وارد النار بالمرور على الصراط المنصوب على متن 
 .(ٔ)لال السمعانً:" معناه: وما منكم إال واردها" 

                                                             

 .5ٕٕ-1ٕٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٖ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .2ٖٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٕٕ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٕٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
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الورود فً لوله تعالى:}َوإِْن ِمْنكُْم إِالَّ َواِرُدَها{ ]مرٌم : »اختلؾ أهل التفسٌر فً المراد بـ 
 [، على ألوال:2ٔ

وهلا لول ابن الدخول فٌها. اللي لكره هللا فً هلا الموضع، هو « الورود»أن معنى أحدها : 
 .(ٙ)، وبه لال السمعانً(٘)، وابن جرٌج(ٗ)، والحسن(ٖ)، وهو المشهور عن ابن عباس(ٕ)مسعود

فً ستة  -مرادا به الدخول فً النار-فً المرآن الكرٌم « الورود»ولد جاءت لفظة 
 مواضع، فً لوله تعالى فً اآلٌات اآلتٌة:

نكُْم إِالَّ َواِرُدَها{ ]مرٌم:  -ٔ  .[2ٔ} َوإِن ّمِ
 [51]هود:  {ٌَْمُدُم لَْوَمهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فَؤَْوَرَدهُُم النَّارَ } -ٕ
 [.51]هود:  {َوبِئَْس اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ } -ٖ
ا َوَرُدوها} -ٗ  [55]األنبٌاء:  {لَْو َكاَن َهُإالء آِلَهةً مَّ
 [1ٙ]مرٌم:  {َونَسُوُق اْلُمْجِرِمٌَن إلى َجَهنََّم ِوْرًدا} -٘
 [51]األنبٌاء:  {َجَهنََّم أَنتُْم لََها َواِرُدونَ َحَصُب } -ٙ

 وكان ابن عباس ٌستند إلى هله اآلٌات فً تفسٌره للورود بالدخول فً النار.
ابن عٌٌنة عن عمرو، لال: أخبرنً من سمع ابن عباس  أخرج الطبري بسنده عن  

 فمرأ ابن عباس: }إِنَُّكْم الورود: الدخول، ولال نافع: ال"ٌخاصم نافع بن األزرق، فمال ابن عباس:
ٌَْمُدُم لَْوَمهُ ٌَوْ  ِ َحَصُب َجَهنََّم أَْنتُْم لََها َواِرُدوَن{ أورود هو أم ال؟ ولال } َم َوَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

سندخلها، فانظر هل اْلِمٌَاَمِة فَؤَْوَرَدهُُم النَّاَر َوبِئَْس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد{ أورود هو أم ال؟ أما أنا وأنت ف
 .(2)نخرج منها أم ال؟ وما أرى هللا مخرجن منها بتكلٌبن، لال: فضحن نافع"

ًٌّا{، ٌعنً: البّر  عن ابن عباس، لوله "}َوإِْن ِمْنكُْم إِال َواِرُدَها َكاَن َعلَى َربَِّن َحتًْما َمْمِض
ٌَاَمِة فَؤَْوَرَدهُُم النَّاَر َوبِئَْس  والفاجر، ألم تسمع إلى لول هللا تعالى لفرعون :}ٌَْمُدُم لَْوَمهُ  ٌَْوَم اْلِم

اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد{، َولَاَل }َونَسُوُق اْلُمْجِرِمٌَن إِلَى َجَهنََّم ِوْرًدا{، فسمى الورود فً النار دخوال 
 .(1)ولٌس بصادر"

داخلها عن بسنده عن الحسن لال: "}وإن منكم إال واردها{: إال أخرج ٌحٌى بن سبلم 
 .(5)فٌجعلها هللا على المإمن بردا وسبلما كما جعلها على إبراهٌم"

لال ابن جرٌج: ٌمول: الورود اللي لكره هللا فً المرآن: الدخول، لٌردنها كل بّر وفاجر 
اْلُمْجِرِمٌَن  فً المرآن أربعة أوراد }فَؤَْوَرَدهُُم النَّاَر{ و}َحَصُب َجَهنََّم أَْنتُْم لََها َواِرُدوَن{ }َونَُسوقُ 

 .(ٓٔ)"{إِلَى َجَهنََّم ِوْرًدا{، ولوله }َوإِْن ِمْنكُْم إِال َواِرُدَها
ن خالد بن معدان، لال: "لال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم ٌعدنا ربنا الورود على ع

 .(ٔٔ)النار؟ لال: لد مررتم علٌها وهً خامدة]أو لال: جامدة["
دعاء من مضى: اللهم أخرجنً من النار سالًما، وأدخلنً  وهللا إن كان ولال ابن عباس:"

 .(ٕٔ)الجنة ؼانما"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٙٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٖٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٕ/ٔاخرجه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٓ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٖٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕٓ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٖٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .ٖٕٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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عن أبً خالد لال: "تكون األرض ٌوًما ناًرا، فمالا أعددتم لها؟ لال: فللن لول هللا }َوإِْن 
ً الَِّلٌَن اتَّمَْوا وَ  ًٌّا{"ِمْنكُْم إِال َواِرُدَها َكاَن َعلَى َربَِّن َحتًْما َمْمِضًٌّا ثُمَّ نُنَّجِ نََلُر الظَّاِلِمٌَن فٌَِها ِجثِ

(ٔ). 
عن ؼنٌم بن لٌس، لال: "لكروا ورود النار، فمال كعب: تمسن النار للناس كؤنها متن 
إهالة، حتى ٌستوي علٌها ألدام الخبلئك بّرهم وفاجرهم، ثم ٌنادٌها مناد: أن أمسكً أصحابن، 

ًّ لها، ولهً أعلم  بهم من الرجل بولده، وٌخرج المإمنون ودعً أصحابً، لال: فٌخسؾ بكّل ول
ندٌة أبدانهم. لال: ولال كعب: ما بٌن منكبً الخازن من خزنتها مسٌره سنة، مع كل واحد منهم 

 .(ٕ)عمود له شعبتان، ٌدفع به الدفعة، فٌصرع به فً النار سبعمائة ألؾ"
لم تلدنً،  عن أبً إسحاق، لال: "كان أبو مٌسرة إلا أوى إلى فراشه، لال: ٌا لٌت أمً

ثم ٌبكً، فمٌل: وما ٌبكٌن ٌا أبا مٌسرة؟ لال: أخبرنا أنا واردوها، ولم ٌخبرنا أنا صادرون 
 .(ٖ)عنها"

عن لٌس بن أبً حازم ، لال: "بكى عبد هللا بن رواحة فً مرضه، فبكت امرأته، فمال: 
النار فما أدري ما ٌبكٌن، لالت: رأٌتن تبكً فبكٌت، لال ابن رواحة: إنً لد علمت إنى وارد 

 .(ٗ)أناج منها أنا أم ال؟"
وفً رواٌة: عن لٌس بن أبً حازم، لال: "كان عبد هللا بن رواحة واضع رأسه فً 
حجر امرأته، فبكى، فبكت امرأته، لال: ما ٌبكٌن؟ لالت: رأٌتن تبكً فبكٌت، لال: إنً لكرت 

 .(٘)لول هللا }وإن منكم إال واروها{ فبل أدري أنجو منها، أم ال؟ "
عن سهل بن معال، عن أبٌه، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "من حرس وراء المسلمٌن فً سبٌل هللا 
متطوعا، ال ٌؤخله سلطان بحرس، لم ٌر النار بعٌنه إال تحلة المسم، فنن هللا تعالى ٌمول: }وإن 

 .(ٙ)منكم إال واردها{"
 لال: "من مات له ثبلثة لم تمسه النار إال تحلة المسم" عن أبً هرٌرة، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(2)ٌعنً: الورود"
. وهلا لول ابن عباس معناه: الدخول، ولكنه عنى الكفار دون المإمنٌن« الورود»أن الثانً : 
 .(5)، وعكرمة(1)أٌضا

 .(ٓٔ)ٌعنً: الكفار، ال ٌردها مإمن" لال ابن عباس:" 
هإالء الموم، اللٌن هلا المول المتمدم لولهم فً البعث، إال لال مكً:" المعنى: وإّن من  

ً اللٌن اتموا{، أي: اتموا الشرن، وأمنوا بالبعث، فهً مخصوصة فٌمن تمدم  وارد جهنم }ثُمَّ نُنَّجِ
 .(ٔٔ)لكره على هلا المول"

لال السمعانً:" وعلى هلا كثٌر من أهل العلم، واستدلوا بموله تعالى: }إن اللٌن سبمت  
 .(ٕٔ)هم من الحسنى أولئن عنها مبعدون ال ٌسمعون حسٌسها{"ل

 .(ٖٔ)«وإن منهم إال واردها»ولرىء فً الشال:  

                                                             

 .ٖٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔٔ)
 . 2ٖٓ/ٖتفسٌر السمعانً:(ٕٔ)
 .2ٖٓ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
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الورود عام لكّل مإمن وكافر، ؼٌر أن ورود المإمن المرور، وورود الكافر الدخول. الثالث: أن 
 .(ٔ)وهلا لول ابن زٌد

هرٌها وورود المشركٌن أن ورود المسلمٌن المرور على الجسر بٌن ظ لال ابن زٌد:" 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص:  االٌت ٌَوَمِئٍل َكثٌٌِر، ولد أَحاَط الِجْسَر ِسماطاِن ِمَن »ٌدخلوها، لال: ولال النب الُّوَن والزَّ الزَّ
 .(ٕ)«"الَمبلئَِكِة، َدْعَواهُْم ٌَْوَمئٍِل ٌا هللاُ َسلِّْم 

 .(ٖ)وهلا لول لتادةالرابع: ٌراد به المرور علٌها  أي: فوق الصراط. 
وروي عن ابن مسعود، لال :"الصراط على جهنم مثل حّد السٌؾ، فتمّر الطبمة األولى  

كالبرق، والثانٌة كالرٌح، والثالثة كؤجود الخٌل، والرابعة كؤجود البهائم، ثم ٌمّرون والمبلئكة 
 .(ٗ)ٌمولون: اللهّم سلم سلم"

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو فً بٌت حفصة: "ال ٌَْدُخُل النَّاَر  عن أّم مبشر امرأة زٌد بن حارثة، لالت: لال
ٌْبٌَِةَ، لالت: فمالت حفصة: ٌا رسول هللا، ألٌس هللا ٌمول :}َوإِْن ِمْنكُْم إِال  أَحٌد َشِهَد بَْدًرا والُحَد

ً هللاُ الَِّلٌَن اتَّمَْوا{  .(٘)"َواِرُدَها{ ؟ فمال رسول هللا: "فَمْه }ثُمَّ ٌُنَّجِ
سعٌد الخدري ٌمول: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "ٌوضع الصراط بٌن ظهري عن أبً  

جهنم، علٌه حسن كحسن السعدان، ثم ٌستجٌز الناس، فناج مسلم ومجروح به، ثم ناج ومحتبس 
فً الدنٌا ومكدس فٌها، حتى إلا فرغ هللا من المضاء بٌن العباد تفمد المإمنون رجاال كانوا معهم 

ٌصلون صبلتهم، وٌزكون زكاتهم وٌصومون صٌامهم، وٌحجون حجهم، وٌؽزون ؼزوهم، 
فٌمولون: أي ربنا عباد من عبادن كانوا معنا فً الدنٌا، ٌصلون صبلتنا، وٌزكون زكاتنا، 
وٌصومون صٌامنا، وٌحجون حجنا، وٌؽزون ؼزونا، ال نراهم، فٌمول: الهبوا إلى النار، فمن 

منهم فؤخرجوه، فٌجدونهم لد أخلتهم النار على لدر أعمالهم، فمنهم من أخلته النار وجدتم فٌها 
إلى لدمٌه، ومنهم من أخلته إلى نصؾ سالٌه، ومنهم من أخلته إلى ركبتٌه، ومنهم من أخلته 

إلى ثدٌٌه، ومنهم من أخلته إلى عنمه ولم تؽش الوجوه، فٌستخرجونهم منها، فٌطرحونهم فً ماء 
ل: وما ماء الحٌاة ٌا رسول هللا؟ لال ؼسل أهل الجنة، فٌنبتون كما تنبت الزرعة فً الحٌاة  لٌ

ؼثاء السٌل، ثم تشفع األنبٌاء فً كل من كان ٌشهد أن ال إله إال هللا مخلصا، فٌستخرجونهم منها، 
ثم ٌتحنن هللا برحمته على من فٌها، فما ٌترن فٌها عبدا فً للبه مثمال لرة من اإلٌمان إال 

 .(ٙ)خرجه منها"أ
سؤلت جابر بن عبد هللا عن الورود، فمال: سمعت رسول هللا »عن أبً الزبٌر، لال:  

ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "هو الدخول، ٌردون النار حتى ٌخرجوا منها، فآخر من ٌبمى رجل على الصراط 
 تبارن وتعالى ٌزحؾ، فٌرفع هللا له شجرة، لال: فٌمول: أي رب أدننً منها، لال: فٌدنٌه هللا

منها، لال: ثم ٌمول: أي رب أدخلنً الجنة، لال: فٌمول: سل، لال: فٌسؤل، لال: فٌمول: للن لن 
وعشرة أضعافه أو نحوها  لال: فٌمول: ٌا رب تستهزئ بً؟ لال: فٌضحن حتى تبدو لهواته 

 .(2)«وأضراسه"
ى ومرض. وهلاالخامس: أن   .(1)لول مجاهد ورود المإمن ما ٌصٌبه فً الدنٌا من حمَّ
الحمى حظ كل مإمن من النار، ثم لرأ: }َوِإْن ِمْنكُْم إِال َواِرُدَها{" لال مجاهد:" 

(5). 

                                                             

 .ٖٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 . ٕٖٕ/1ٔأخرجه الطبري:(ٗ)
 .ٖٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
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وعن أبً هرٌرة لال: "خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌعود رجبل من أصحابه وبه وعن وأنا معه،  
ًَ َناِري أَُسلِّطَُها َعلَى عَ  ْبِدي الُمْإِمُن، ِلتَكُوَن َحظَّهُ ِمَن النَّاِر فًِ ثم لال: "إنَّ هللاَ ٌَمُوُل: ِه

اآلِخَرةِ"
(ٔ). 

السادس: أنه ٌردها الجمٌع، ثم ٌصدر عنها المإمنون بؤعمالهم. وهلا مروي عن ابن مسعود 
 .(ٕ)اٌضا

كنت عند ابن عباس، فؤتاه رجل ٌُمال له أبو راشد، وهو نافع بن األزرق،  لال مجاهد:" 
باس أرأٌت لول هللا :}َوإِْن ِمْنكُْم إِال َواِرُدَها َكاَن َعلَى َربَِّن َحتًْما َمْمِضًٌّا{، لال: فمال له: ٌا ابن ع

 .(ٖ)أما أنا وأنت ٌا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم ال؟"
لال جابر بن عبدهللا:" نحن ٌوم المٌامة على كوى أو كرى، فوق الناس، فتدعى األمم  

كانت تعبد األّول فاألّول، فٌنطلك بهم وٌتبعونه، لال: وٌعطى كّل إنسان منافك بؤوثانها، وما 
ومإمن نورا، وٌؽشى ظلمة ثم ٌتبعونه، وعلى جسر جهنم كبللٌب تؤخل من شاء هللا، فٌطفؤ نور 
المنافك، وٌنجو المإمنون، فتنجو أّول زمرة كالممر لٌلة البدر، وسبعون ألًفا ال حساب علٌهم، ثم 

لونهم كؤضواء نجم فً السماء، ثم كللن، ثم تحّل الشفاعة فٌشفعون، وٌخرج من النار من اللٌن ٌ
لال ال إله إال هللا ممن فً للبه وزن شعٌرة من خٌر، ثم ٌلمون تلماء الجنة، وٌهرٌك علٌهم أهل 

 .(ٗ)الجنة الماء، فٌنبتون نبات الشًء فً السٌل، ثم ٌسؤلون فٌجعل لهم الدنٌا وعشرة أمثالها"
عن ابن المبارن، عن الحسن، لال: "لال رجل ألخٌه: هل أتان بؤنن وارد النار؟ لال:  

نعم، لال: فهل أتان أنن صادر عنها؟ لال: ال لال: ففٌم الضحن؟ لال: فما رإي ضاحكا حتى 
 .(٘)لحك باهلل"
عمرو بن الحارث أن بكٌرا حّدثه أنه لال لبسر بن سعٌد: "إن فبلنا ٌمول: إن ورود عن  

النار المٌام علٌها. لال بسر: أما أبو هرٌرة فسمعته ٌمول: "إلا كان ٌوم المٌامة، ٌجتمع الناس 

نادى مناد: لٌلحك كل أناس بما كانوا ٌعبدون، فٌموم هلا إلى الحجر، وهلا إلى الفرس، وهلا إلى 
لخشبة حتى ٌبمى اللٌن ٌعبدون هللا، فٌؤتٌهم هللا، فنلا رأوه لاموا إلٌه، فٌلهب بهم فٌسلن بهم على ا

الصراط، وفٌه علٌك، فعند للن ٌإلن بالشفاعة، فٌمّر الناس، والنبٌون ٌمولون: اللهّم سلم سلم. 
 .(ٙ)لال بكٌر: فكان ابن عمٌرة ٌمول: فناج مسلم ومنكوس فً جهنم ومخدوش، ثم ناج"

أن المراد بالورود هنا هو اإلشراؾ واالطبلع والمرب منها دون الدخول، حٌث ٌكونون السابع: 
 .(1)، ولتادة(2)وهلا لول الحسن وهم فً المولؾ ٌشاهدون النار  فٌنجٌهم هللا مما شاهدوه.

ا َوَرَد َماَء َمْدٌََن{ ]المصص :   [، ٖٕ ولد ٌلكر الورود بمعنى الحضور، لال تعالى: }َولَمَّ
 أي: حضر، فهلا ورود مماربة وإشراؾ علٌه. 

 [.5ٔوكلا لوله تعالى: }فَؤَْرَسلُوا َواِرَدهُم{ ]ٌوسؾ : 
ونظٌره من كبلم العرب: وردت بلد كلا وكلا إلا أشرفت علٌه، دخلته أو لم تدخله، لال 

 :(5)زهٌر بن أبً سلمى

                                                             

 .ٖٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٖٓ/ٖحكاه عنه السمعانً فً التفسٌر: (2)
 .2ٖٓ/ٖحكاه عنه السمعانً فً التفسٌر: (1)
 المصائد شرح" ،25ٕ/ ٙ" المحٌط البحر" ،5ٔ/ ٓٔ" الوجٌز المحرر" ،21 ص" زهٌر دٌوان: "انظر(5)

 ،ٕ٘٘ٔ/ ٕ( زرق" )اللؽة تهلٌب" ،ٔٗٔ ص للزوزنً" السبع المعلمات شرح" ،ٖٖٔ ص للتبرٌزي" العشر
 .1ٕٓ2ٔ/ ٖ( زرق" )العرب لسان"

 .صفاإه اشتد إلا أزرق ما: ٌمال الصفاء، شدة: الزرلة: زرلاء
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ا وَرْدَن الَماَء ُزْرلًا ِجماُمهُ ... َوَضْعنَ  ًَّ اْلحاِضِر الُمتََخٌَِّم  فَلَمَّ  ِعِص
 .(ٔ)المعنى: بلؽن إلى الماء، أي ألمن علٌه. أفاده الزجاج

الثامن: أن ٌكون المراد بللن ورود عرضة المٌامة التً تجمع كل بر وفاجر . أفاده 
لوله: "ولد المول بالتولؾ، لكره الشوكانً بعد أن نسبه إلى كثٌر من العلماء، وللن فً التاسع: 

تولؾ كثٌر من العلماء عن تحمٌك هلا الورود، وحمله على ظاهره لموله تعالى: }إِنَّ الَِّلٌَن َسَبَمْت 
نَّا اْلُحْسنَى أُْولَئَِن َعْنَها ُمْبعَُدوَن{ ]األنبٌاء:  [، لالوا فبل ٌدخل النار من ضمن هللا أن ٔٓٔلَُهم ّمِ

 .(ٖ)ٌبعده عنها"
لمول فً الورود: أن هللا أخبر أن من سبمت لهم الحسنى ال فسبب تولفهم عن تحمٌك ا

 ٌردون النار، وأخبر فً سورة مرٌم أنه ما من أحد إال وسٌرد النار  فصاروا إلى التولؾ.
اللي لكره هللا ٌحتمل معانً كثٌرة، ولهلا فمد « الورود»ٌتضح مما سبك: أن معنى 

ى األلوال التً لكرناها، والوالع أن تلن األلوال اختلؾ كلمة العلماء فً تعرٌفه، والمراد منه، إل
وهو أنه ٌردها  -منها ما هو لرٌب، ومنها ما هو بعٌد إال أنه ٌمال: إن المول السادس منها 

نكُْم إِالَّ  -الجمٌع، ثم ٌصدر عنها المإمنون بؤعمالهم  وهو الراجح  لتصرٌح اآلٌة به :}َوإِن ّمِ
ً الَّ 2َٔواِرُدَها) اِلِمٌَن فٌَِها ِجثًٌِّا{ ]مرٌم: (ثُمَّ نُنَّجِ نَلَُر الظَّ [، باإلضافة إلى ما 2ٕ-2ِٔلٌَن اتََّموا وَّ

 ثبت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً وصؾ الصراط ومرور الناس علٌه بحسب أعمالهم. 
وأولى األلوال فً للن بالصواب لول من لال:  : "ولهلا ٌمول الطبري فً ترجٌحه

ثم ٌصدر عنها المإمنون، فٌنجٌهم هللا، وٌهوي فٌها الكفار وورودهموها هو ما ٌردها الجمٌع 
تظاهرت به األخبار عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم، 

 .(ٗ)فناج مسلم ومكدس فٌها"
أو الورود  ولال الشوكانً:"وال ٌخفى أن المول بؤن الورود: هو المرور على الصراط

على جهنم وهً خامدة، فٌه جمع بٌن األدلة من الكتاب والسنة  فٌنبؽً حمل هله اآلٌة على للن  
ألنه لد حصل الجمع بحمل الورود على دخول النار  مع كون الداخل من المإمنٌن مبعدا من 

 .(٘)علابها، أو ٌحمله على المضً فوق الجسر المنصوب علٌها  وهو الصراط"
الحجة الماطعة فً هلا المول ما لال هللا عز وجل: }إِنَّ الَِّلٌَن َسبََمْت لَُهْم جاج:" ولال الز 

 -[. . فهلا ٕٓٔ-ٔٓٔاَل ٌَْسَمعُوَن َحِسٌَسَها{ ]األنبٌاء :  (ِٔٓٔمنَّا اْلُحْسنَى أُوَلئَِن َعْنَها ُمْبعَُدوَن)
 .(ٙ)دلٌل أن أهل الحسنى ال ٌدخلون النار" -وهللا أعلم 
لكر ابن حجر  خبلفا فً الورود الملكور، وصحح المول بؤنه الدخول ثم الخروج، ولد 

أو أنه الممر علٌها، واستدل على للن، وضعؾ المول بؤنه مختص بالكفار، أو أنه الدنو منها، أو 
اإلشراؾ علٌها، أو أنه ما ٌصٌب المإمن فً الدنٌا من الحمى، ولكر الحدٌث اللي رواه مسلم 

ال ٌدخل أحد شهد الحدٌبٌة النار. لالت حفصة: ألٌس هللا ٌمول: }َوإِْن ِمْنُكْم »لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبً 
ً الَِّلٌَن اتَّمَْوا{؟  .(1()2)«إِالَّ َواِرُدَها{؟ فمال: ألٌس هللا ٌمول: }ثُمَّ نُنَّجِ

س بحرارتها، وبكل حال فنلا لٌل: إنه الدخول، فننها ال تضر المإمن، بل ٌعبرها وال ٌح
 .(5)وٌبمى فٌها من كتب له بعض العلاب، أو كتب أنه مخلد فٌها. وهللا أعلم

                                                                                                                                                                               

 كناٌة: العصً وضع. وؼٌرهما والحوض البئر فً منه اجتمع ما: وهو وجمته الماء، جم جمع الجمام: ِجَماَمة
 .الخٌمة نصب إلا تخٌم من وأصله الممٌم، والمتخٌم الماء على النازل الحاضر: المتخٌم الحاضر. اإللامة عن
 .ٕٖٗ/ٖانظر: معانً المرآن/ (ٔ)
 .1ٖ٘/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٙٓٗ/ٖفتح المدٌر: (ٖ)
 .ٖٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٓٗ/ٖفتح المدٌر: (٘)
 .ٖٔٗ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .(ٕٗٔ/ ٖ"فتح الباري" )(1)
 :نصه ما الرازي الدٌن فخر اإلمام لال(5)



ٕٖٗ 
 

                                                                                                                                                                               

{ جهنم حول لنحضرنهم ثم: }لال ثم[ 1ٙ: مرٌم{ ]والشٌاطٌن لنحشرنهم فوربن: }لبل من لال لما تعالى أنه واعلم
 من لكره تمدم من المراد بعضهم فمال واختلفوا جهنم ٌعنً{ واردها إال منكم وإن: }بموله أردفه[ 1ٙ: مرٌم]

 وٌدل النار ٌردوا أن للمإمنٌن ٌجوز ال إنه: لالوا المشافهة، خطاب خاطب ثم الؽٌبة كناٌة أوال عنهم فكنى الكفار
 والمبعد[ ٔٓٔ: األنبٌاء{ ]مبعدون عنها أولئن الحسنى منا لهم سبمت اللٌن إن: }تعالى لوله: أحدها: أمور علٌه
 .واردها بؤنه ٌوصؾ ال عنها
 .حسٌسها لسمعوا جهنم وردوا ولو[ ٕٓٔ: األنبٌاء{ ]حسٌسها ٌسمعون ال: }لوله: والثانً
 لموله وكافر مإمن كل فً عام إنه: األكثرون ولال[ 15: النحل{ ]ءامنون ٌومئل فزع من وهم: }لوله: وثالثها
 .ٌخص فلم{ واردها إال منكم وإن: }تعالى
 اتمى من الواردٌن من أي{ اتموا اللٌن ننجى ثم: }لوله علٌه وٌدل األول، للخطاب مخالؾ مبتدأ الخطاب وهلا
 على دالة المروٌة واألخبار واردون والكل إال{ جثٌا فٌها الظالمٌن ونلر اتموا اللٌن ننجى ثم: }ٌمال أن ٌجوز وال
 وهو حولها ٌصٌروا وأن جهنم من الدنو الورود: بعضهم فمال الورود تفسٌر فً اختلفوا هإالء ثم المول، هلا

[ 5ٔ: ٌوسؾ{ ]واردهم فؤرسلوا: }تعالى بموله المرب به ٌراد لد الورود أن على واحتجوا المحاسبة، موضع
{ ٌسمون الناس من أمة علٌه وجد مدٌن ماء ورد ولما: }تعالى ولال الماء دخل ما الوارد للن أن ومعلوم
 .المرب به وأراد[ ٖٕ: المصص]

 كان: }جهنم حول ٌحضرون واإلنس الجن أن اآلٌة معنى هلا فعلى تدخلها لم وإن البلدة المافلة وردت: وٌمال
 جهنم عن اتموا اللٌن نبعد أي ننجً ثم الوعٌد بحكم منه مفروؼا واجبا أي[ 2ٔ: مرٌم{ ]ممضٌا حتما ربن على
 هللا صلى أنه روي ما المول هلا ٌإكد ومما[ ٔٓٔ: األنبٌاء{ ]مبعدون عنها أولئن: }تعالى لوله من المراد وهو
{ واردها إال منكم وإن: }ٌمول هللا ألٌس: حفصة فمالت والحدٌبٌة بدرا شهد أحد النار ٌدخل ال: " لال وسلم علٌه
 .الزما حفصة سإال لكان الدخول عن عبارة الورود كان ولو"  اتموا اللٌن ننجً ثم فمه السبلم علٌه فمال
 دون من تعبدون وما إنكم: }تعالى فموله اآلٌة أما والخبر، اآلٌة علٌه وٌدل الدخول هو الورود أن: الثانً المول
 وٌدل[ 51: هود{ ]المورود الورد وبئس النار فؤوردهم: }ولال[ 51: األنبٌاء{ ]واردون لها أنتم جهنم حصب هللا
 فً كانوا لو ٌحصل إنما فهلا لرٌبا لكان التبعٌد لوال اللي هو والمبعد{ مبعدون عنها أولئن: }تعالى لوله علٌه
 فً ٌبمون أنهم على ٌدل وهلا{ جثٌا فٌها الظالمٌن ونلر: }تعالى لوله علٌه وٌدل عنها ٌبعدهم تعالى إنه ثم النار،
 هللا عبد أن فهو الخبر وأما النار، دخلوا لد ٌكونوا وأن بد فبل النار فً ٌبمون إنما وهم وردوه اللي الموضع للن
 :السبلم علٌه فمال بالصدور، ٌخبر ولم الورود عن هللا أخبر»: لال رواحة بن
 الدخول الورود من فهم رواحة ابن أن على ٌدل وللن"  اتموا اللٌن ننجً ثم بعدها ما الرأ رواحة ابن ٌا" 

 هللا رسول سمعت: فمال اآلٌة هله عن سئل أنه: " جابر وعن للن فً علٌه أنكر ما وسلم علٌه هللا صلى والنبً
 وسبلما بردا المإمنٌن على فتكون دخلها إال فاجر وال بر ٌبمى ال الدخول الورود: ٌمول وسلم علٌه هللا صلى
 ". بردها من ضجٌجا للناس أن حتى

 وللن والسرور الؽبطة مع بل ألبتة وضرر خوؾ ؼٌر من النار ٌدخلون المإمنون: ٌمولون المول بهلا والمائلون
 دار ال الجزاء دار اآلخرة وألن[ ٖٓٔ: األنبٌاء{ ]األكبر الفزع ٌحزنهم ال: }أنهم عنهم أخبر تعالى هللا ألن

 علٌه هللا صلى هللا رسول عن الرواٌة صحت وألنه التكلٌؾ، دار فً ٌجوز إنما والحزن الؽم وإٌصال التكلٌؾ،
 وكللن"  وٌعلمه الجنة فً مكانه ٌرى حتى بالجنة الثواب أهل من كان من المبر فً تبشر المبلئكة إن: " وسلم
 أهل فً األحوال هله تإثر وإنما أمرهم، فً شاكون وهم المٌامة ٌردوا أن ٌجوز فكٌؾ المعاٌنة حال فً المول
 فمال النار، ضرر عنهم ٌندفع كٌؾ أنه فً اختلفوا ثم والعماب، النار أهل من كونهم ٌعلمون ال ألنهم النار
 فٌها ٌسلن التً المواضع من وٌكون فٌه، نار ال ما خبللها فً ٌكون أن ٌمتنع ال بجهنم المسماة البمعة: بعضهم
 الخالٌة المواضع تلن فً ٌكونون فالمإمنون جهنم فً الكل ٌدخل أن ٌمتنع لم كللن كان وإلا جهنم، دركات إلى
 .النار وسط فً ٌكونون والكفار النار، عن
 ٌردونها»: عنهما هللا رضً عباس ابن لال بؽٌرهم، وتنهار المإمنون فٌعبرها النار ٌخمد تعالى هللا أن: وثانٌها
 الجنة الجنة أهل دخل إلا فمال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سؤل أنه: " هللا عبد بن جابر وعن «إهالة كؤنها
 حرارة أن: وثالثها"  خامدة وهً وردتموها لد: لهم فٌمال النار نرد بؤن ربنا وعدنا ألٌس لبعض بعضهم لال
 ألبدان المبلصمة واألجزاء مإلٌة محرلة علٌهم هللا ٌجعلها الكفار ألبدان المبلصمة فاألجزاء بطبعها لٌست النار

 .السبلم علٌه إبراهٌم حك فً كما علٌهم، وسبلما بردا هللا ٌجعلها المإمنٌن
 .علبا ماء ٌصٌر فكان اإلسرائٌلً وٌشربه دما ٌصٌر فكان المبطً ٌشربه كان الماء من الواحد الكوز أن وكما
: لٌل فنن المعالبٌن، مع النار فً ٌكونوا حتى بالعلاب الموكلٌن المبلئكة فً الوجوه هله أحد من بد ال أنه واعلم
 مما للن أن: أحدها: وجوه فٌه للنا الدخول؟ للن فً الفائدة فما النار دخولهم فً علاب المإمنٌن على ٌكن لم إلا

 .منه الخبلص علموا إلا سرورا ٌزٌدهم
 .فٌها ٌبمون وهم منها ٌتخلصون أعداإهم هم اللٌن المإمنٌن ٌرون حٌث النار أهل على ؼم مزٌد فٌه أن: وثانٌها
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[، أي:" كان للن أمًرا محتوًما، 2ٔلوله تعالى:}َكاَن َعلَى َربَِّن َحتًْما َمْمِضًٌّا{ ]مرٌم :  
 .(ٔ)وحكم أنه ال بد من ولوعه ال محالة" -سبحانه  -لضى هللا 
 [، وجهان:2َٔعلَى َربَِّن َحتًْما َمْمِضًٌّا{ ]مرٌم :  وفً لوله تعالى:}َكانَ  

 .(ٖ)، وابن جرٌج(ٕ)أحدهما : معناه كان على ربن لضاء ممضٌا، لاله مجاهد
 .(ٙ)، ولتادة(٘)، وابن عباس(ٗ)لسماً واجباً ، لاله ابن مسعود كان على ربنالثانً : معناه: 
 .(2)الحتم: الواجب" لال ابن عباس:" 
 :(ٔ)بن أبً الصلت ٌمولأمٌة لال  

                                                                                                                                                                               

 كان من وعند األولٌاء وعند بل المإمنٌن عند فضٌحتهم تظهر حٌث من النار أهل على ؼم مزٌد فٌه أن: وثالثها
 .إلٌه ٌلتفتون كانوا فما النار من ٌخوفهم
 .للمإمنٌن وسرورا للكفار ؼما للن فزاد ٌبكتونهم النار فً معهم كانوا إلا المإمنٌن أن: ورابعها
 تلن ٌمبلون كانوا فما الدالئل صحة علٌهم وٌمٌمون والنشر بالحشر ٌخوفونهم كانوا المإمنٌن أن: وخامسها
 كانوا والنشر بالحشر المكلبٌن وأن لالوا، فٌما صادلٌن كانوا أنهم لهم أظهروا معهم جهنم دخلوا فنلا الدالئل،
 .كالبٌن
 :الشاعر لال كما الجنة بنعٌم التلالهم لمزٌد سببا للن صار العلاب للن شاهدوا إلا أنهم: وسادسها
 أحد أنه بٌنا فمد[ ٔٓٔ: األنبٌاء{ ]مبعدون عنها أولئن: }تعالى بموله تمسكوا اللٌن فؤما. . األشٌاء تتبٌن وبضدها
 فنن[ ٕٓٔ: األنبٌاء{ ]حسٌسها ٌسمعون ال: }لوله وكلا علابها عن فالمراد وأٌضا جهنم فً الدخول على ٌدل ما
 تكون المحاسبة أن باألخبار ثبت: للنا الجنة؟ إلى منها المتمٌن خروج ثم النار دخول كٌفٌة باألخبار ثبت هل: لٌل
[ 1ٗ: إبراهٌم{ ]األرض ؼٌر األرض تبدل ٌوم: }تعالى لوله أٌضا علٌه وٌدل األرض كانت حٌث أو األرض فً

 إلى الموضع للن من فٌدخلون االجتماع ٌكون المحاسبة موضع ففً السماء فً والجنة األرض من لرٌبة وجهنم
 .فٌها النار أهل وٌدفع وٌنجٌهم الجنة أهل هللا ٌرفع ثم جهنم
 خلك: كمولهم بالحتم المحتوم فسمى أوجبه إلا األمر حتم مصدر فالحتم{ ممضٌا حتما ربن على كان: }لوله أما
 على ٌدل{ ممضٌا حتما ربن على كان: }لوله إن: فمال عمبل العماب أوجب من واحتج األسٌر، وضرب هللا

 .واجبا ٌسمى ال األخبار بمجرد ثبت واللي للوجوب على كلمة ألن واألخبار الوعٌد جهة من جاء ما وجوب
 صـ ٕٔ حـ الؽٌب مفاتٌح} أهـ ."الواجب مجرى جرى إلٌه الخلؾ تطرق استحال لما تعالى هللا وعد أن والجواب
ٕٓ2 - ٕٓ5}. 

 الجملة هله عاطفة أنها: أحدهما وجهان، الواو هله فً{: إال منكم وإن: }لوله" :الحلبً السمٌن ولال
 علٌه هللا صلى النبً لول وٌفسره تمتضٌه، والواو لسم{ واردها إال منكم وإن}» عطٌة ابن ولال. لبلها ما على
 ال إنه النحوٌٌن لول عن ولهل «:الشٌخ لال» المسم تحلة إال النار تمسه لم الولد من ثبلث له مات من «:وسلم
 ب زعمه على هنا والجواب «إن» ب أو بالبلم الجواب كان إلا إال المعنى، لداللة بالجواب المسم عن ٌستؽنى
 وال المسم، واو عنده أنها على ٌدل «تمتضٌه والواو»: ولوله. نصوا ما على المسم حلؾ ٌجوز فبل النافٌة «إن»

 إال للن ٌجوز وال الجار، وإبماء المجرور حلؾ للن من ٌلزم ألنه لسم واو الواو هله مثل أن إلى نحوي ٌلهب
 بئس على السٌر نعم»: لولهم فً أولوا كما ممامه، المحلوؾ صفة تموم أن بشرط كبلم نادر أو شعر فً ولع إن
 :الشاعر ولول العٌر، بئس عٌر على: أي ،«العٌر
 . . . صاحبه بنام لٌلى ما وهللا - ٕٖٓ٘

، ممامه صفته ولامت به الممسم ٌحلؾ لم إل الضرب  هلا من لٌست اآلٌة وهله صاحبه، نام برجل: أي
 من إال منكم وإن: التمدٌر ٌكون أن وٌجوز. منكم أحد وإن: تمدٌره لمحلوؾ صفة «منكم»و نفً، حرؾ «إن»و
 التفات»:الزمخشري لال. وعدمه االلتفات ٌحتمل» منكم «لوله فً والخطاب، نظائر لللن تمدم ولد. واردها هو
 .«الملكور إلى التفات ؼٌر من للناس خطاب أو «منهم وإن» وعكرمة عباس ابن لراءة وٌعضده اإلنسان، إلى

 مموله المحتوم األمر على الحتم ٌطلك ثم حتما،[ وحتمه] أوجب: أي حتم،. والوجوب المضاء: والحتم
 اسم معنى فً ألنه، «حتم»ـب متعلك» «ربن على»و األمٌر ضرب درهم هلا «و» هللا خلك هلا «:تعالى

 .[2ٕٙ-ٕ٘ٙ/2المصون الدر] اهـ. » ممضٌا «ب وصفه ولللن المفعول،
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٔ:ص( ح ت م ]حتما[ٕٙٔانظر: مسائل نافع بن األزرق: ) (٘)
 .2ٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖٔ:صت م ]حتما[( ح ٕٙٔمسائل نافع بن األزرق: )(2)
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 عبادن ٌخطئون وأنت رّب ... بكفٌّن المناٌا والحتوم
ً  لال ابن الجوزي:"  زعم أن لوله تعالى: }َوإِْن ِمْنكُْم إِالّ َواِرُدَها{، نسخت بموله: }ثُمَّ نُنَّجِ

وهل بٌن  .(ٕ)الَِّلٌَن اتَّمَْوا{، وهلا من أفحش اإللدام على الكبلم فً كتاب هللا سبحانه بالجهل
اآلٌتٌن تناؾ فنن األولى تثبت أن الكل ٌردونها، والثانٌة تثبت أنه ٌنجو منهم من اتمى، ثم هما 

 .(ٖ)خبران واألخبار ال تنسخ"
 

 المرآن
ً الَِّذٌَن اتَّمَْوا َونَذَُر الظَّاِلِمٌَن فٌَِها ِجثًٌِّا )  [2ٕ({ ]مرٌم : 2ٕ}ثُمَّ نُنَّجِ

 التفسٌر:
ربهم بطاعته والبعد عن معصٌته، ونترن الظالمٌن ألنفسهم بالكفر باهلل فً  ثم ننجً اللٌن اتموا

 النار باركٌن على ُرَكبهم.
ً الَِّلٌَن اتَّمَْوا{ ]مرٌم :   [، أي:" ثم ننجً اللٌن اتموا ربهم بطاعته 2ٕلوله تعالى:}ثُمَّ نُنَّجِ

 .(ٗ)والبعد عن معصٌته"
 .(٘)من ندخله النار"لال الزجاج:" أي: نخرج المتمٌن من جملة  
 .(ٙ)ٌمول: "هنالن ٌنجً هللا اللٌن اتموا" لال مجاهد:" 
 .(2)ٌعنً: أهل التوحٌد فنخرجهم منها" لال مماتل:" 
ًٌّا{ ]مرٌم :   [، أي:" ونترن الظالمٌن ألنفسهم 2ٕلوله تعالى:}َونَلَُر الظَّاِلِمٌَن فٌَِها ِجثِ

 .(1)"بالكفر باهلل فً النار باركٌن على ُرَكبهم
 .(5)ٌعنً: المشركٌن فً جهنم على الركب" لال مماتل:" 
وندع اللٌن ظلموا أنفسهم، فعبدوا ؼٌر هللا، وعصوا ربهم، وخالفوا أمره  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)ونهٌه فً النار جثٌا، ٌمول: بروكا على ركبهم"
اِلِمٌَن فٌَِها ِجثًٌِّا، على ركبهم"  عن لتادة :"}َونَلَُر الظَّ

(ٔٔ). 
: شّر الجلوس، ال ٌجلس الرجل جاثٌا إال عند كرب ٌنزل به" لال ابن زٌد:"  ًّ الجث

(ٕٔ). 
إن الناس وردوا جهنم وهً سوداء مظلمة، فؤما المإمنون فؤضاءت لهم  لال لتادة:" 

 .(ٖٔ)حسناتهم، فؤنجوا منها. وأما الكفار فؤوبمتهم أعمالهم، واحتبسوا بلنوبهم"
 [:2ٕ-ٙٙفوائد اآلٌات:]

 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بالحشر واإلحضار حول جهنم والمرور على الصراط.  -ٔ
 تمرٌر معتمد الصراط فً العبور علٌه إلى الجنة. -ٕ
 تمدٌم رإساء الضبلل وأئمة الكفر إلى جهنم لبل األتباع الضالٌن. -ٖ
 تمرٌر حتمٌة المرور على الصراط. -ٗ
 شرن والمعاصً.بٌان نجاة األتمٌاء، وهبلن الفاجرٌن الظالمٌن بال -٘

                                                                                                                                                                               

 .ٖٓٔ/ٔ، واإلتمان:5ٖٔ، ومسائل نافع بن األزرق:ٗ٘الدٌوان: (ٔ)
 ."نسخه ٌجوز ال خبر إنه": بموله رده ثم لوم عن( ٖٔٓ) اإلٌضاح فً طالب أبً بن مكً هنا النسخ لكر(ٕ)
 .]بتصرؾ[1ٓ٘/ٕنواسخ المرآن: (ٖ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .1٘ٗتفسٌر مجاهد: (ٙ)
 .ٖٙٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٙٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1ٖٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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 المرآن

ٌٌْر َممَ  ٌِْن َخ ٌِْهْم آٌَاتُنَا بٌَِّنَاٍت لَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَيُّ اْلفَِرٌمَ اًما َوأَْحَسُن نَِدًٌّا }َوإِذَا تُتْلَى َعلَ
 [2ٖ({ ]مرٌم : 2ٖ)

 التفسٌر:
اهلل للمإمنٌن به: أيُّ الفرٌمٌن منَّا وإلا تتلى على الناس آٌاتنا المنزالت الواضحات لال الكفار ب

 ومنكم أفضل منزال وأحسن مجلًسا؟
ٌِْهْم آٌَاتُنَا بٌََِّناٍت{ ]مرٌم :   [، أي:" وإلا تتلى على الناس آٌاتنا 2ٖلوله تعالى:}َوإِلَا تُتْلَى َعلَ

 .(ٔ)المنزالت الواضحات"
أنزلناها على رسولنا دمحم }بٌَِّنَات{، لال الطبري:" }وإلَا تُتَْلى{ على الناس }آٌاتُنا{ التً  

لها وفكَّر فٌها أنها أدلة على ما جعلها هللا أدلة علٌه لعباده" ٌعنً: واضحات لمن تؤمَّ
(ٕ). 

ٌٌْر َمَماًما َوأَْحَسُن نَِدًٌّا{ ]مرٌم :   ٌِْن َخ لوله تعالى:}لَاَل الَِّلٌَن َكَفُروا ِللَِّلٌَن آَمنُوا أَيُّ اْلفَِرٌمَ
:" لال الكفار باهلل للمإمنٌن به: أيُّ الفرٌمٌن منَّا ومنكم أفضل منزال وأحسن [، أي2ٖ

 .(ٖ)مجلًسا؟"
لال الطبري:" لال اللٌن كفروا لللٌن آمنوا: أّي الفرٌمٌن منا ومنكم أوسع عٌشا، وأنعم  

 .(ٗ)باال وأفضل مسكنا، وأحسن مجلسا، وأجمع عددا وؼاشٌة فً المجلس، نحن أم أنتم؟"
أي: فاستنتجوا من هله الممدمة الفاسدة، أنهم أكثر ماال وأوالدا، ولد  لسعدي:"لال ا 

حصلت لهم أكثر مطالبهم من الدنٌا، ومجالسهم وأندٌتهم مزخرفة مزولة. والمإمنون بخبلؾ 
هله الحال، فهم خٌر من المإمنٌن، وهلا دلٌل فً ؼاٌة الفساد، وهو من باب للب الحمائك، وإال 

 .(٘)واألوالد، وحسن المنظر، كثٌرا ما ٌكون سببا لهبلن صاحبه، وشمائه، وشره"فكثرة األموال 

 .(٘)وشره"
ٌٌْر َممَاًما َوأَْحَسُن نَِدًٌّا{، لال: الممام: المنزل، والندّي:   عن ابن عباس، لوله :"}َخ
 .(ٙ)المجلس"
 .(2)}أي الفرٌمٌن خٌر مماما وأحسن ندٌا{، لال: "خٌر مكانا ، وأحسن مجلسا" عن لتادة: 
 .(2)مجلسا"
 

رأوا أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً عٌشهم خشونة، وفٌهم لشافة، فعّرض أهل الشرن  لال لتادة:" 
بما تسمعون. لوله }َوأَْحَسُن نَِدًٌّا{، ٌمول: مجلسا"
(1). 

كؤن هلا المول من الكفرة خرج جواب ما احتج علٌهم أهل اإلٌمان  لال الماترٌدي:" 
هم، فٌمولون: إنكم تمولون: إن الدنٌا واآلخرة هلل، فمد وسع علٌنا باآلٌات التً لكروا حجاجا علٌ

الدنٌا وضٌك علٌكم، فعلى للن ٌوسع اآلخرة علٌنا وٌضٌك علٌكم كما فعل فً الدنٌا  إل ال ٌجوز 
أن ٌوالٌنا فً الدنٌا وٌعادٌنا فً اآلخرة، وعلى هلا لولهم: }نحن أكثر أمواال وأوالدا وما نحن 

أنه لما وسع علٌهم وأحسن بهم الندى والمجلس كللن ٌكونون فً اآلخرة،  بمعلبٌن{، فظنوا
 .(5)فؤكلبهم هللا  ورد علٌهم للن"

                                                             

 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٖٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .55ٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .5ٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٓٙ/ٕ(:ص21ٔٔتفسٌر عبدالرزاق) (2)
 .ٕٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٗ٘/2تؤوالت أهل السنة: (5)
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 المرآن

 [2ٗ({ ]مرٌم : 2ٗ}َوَكْم أَْهلَْكنَا لَْبلَُهْم ِمْن لَْرٍن هُْم أَْحَسُن أَثَاثًا َوِرئًٌْا )
 التفسٌر:

 من األمم كانوا أحسن متاًعا منهم وأجمل منظًرا. -أٌها الرسول  -وكثًٌرا أهلكنا لبل كفار لومن 
لال مكً:" أي: وكثٌراً ٌا دمحم أهلكنا من المرون هم أحسن أثاثاً وِرئٌْا لبل هإالء المائلٌن  

 .(ٔ)للمإمنٌن: أي الفرٌمٌن خٌر مماماً وأحسن ندٌاً"
م للن من فنلا كان هإالء المهلكون أحسن منهم أثاثا ورئٌا، ولم ٌمنعه لال السعدي:" 

حلول العماب بهم، فكٌؾ ٌكون هإالء، وهم ألل منهم وألل، معتصمٌن من العلاب، }أكفاركم 
خٌر من أولئكم أم لكم براءة فً الزبر{ ؟ وعلم من هلا، أن االستدالل على خٌر اآلخرة بخٌر 

 .(ٕ)الدنٌا من أفسد األدلة، وأنه من طرق الكفار"
 [، وجوه من التفسٌر:2ٗا{ ]مرٌم : وفً لوله تعالى:} أَثَاثًا َوِرئًٌْ  

 : (ٗ). لال الشاعر (ٖ)أحدها : أن األثاث : المتاع ، والرئً : المنظر ، لاله ابن عباس
 أهاَجتَْن الظَّعائُِن ٌَْوَم بانُوا ... بِِلي الّرئًِْ الَجِمٌِل ِمَن األثاث

ئً: المال. لاله الحسنالثانً : أن  األثاث: أحسن المتاع، والّرِ
(٘). 

 .(ٙ)وهلا لول لتادةمعناه: أكثر أمواالً وأحسن صوراً. الثالث: 
ئً: المنظر الحسن" وروي عن ابن عباس:"  األثاث: المال، والّرِ

(2). 
وروي عن لتادة اٌضا:" أكثر متاعا وأحسن منزلة ومستمرا، فؤهلن هللا أموالهم، وأفسد 

  .(1)صورهم علٌهم تبارن وتعالى"
كان جدٌداً من ثٌاب البٌت ، والرئً االرتواء من النعمة. حكاه الرابع: أن األثاث ما 

 .(5)الماوردي
 .(ٓٔ)الخامس : األثاث المتاع . والرئً: ما ٌراه الناس. وهلا لول مجاهد

 .(ٔٔ)لتادة أٌضاالسادس : معناه: أكثر أمواالً وأحسن صوراً. لاله 
 .(ٕٔ)للجمال. أفاده الماورديالسابع : أن األثاث ما ٌعد لبلستعمال ، والرئً ما ٌعد 

أخبرهم بما عرفوا هم أنهم كانوا أهل السعة والزٌنة، ثم أهلكوا بتكلٌبهم  لال الماترٌدي:" 
الرسل وعصٌانهم ربهم، فلو كان ما لكر هإالء الكفرة لكانوا ال ٌهلكون  فٌلزمهم بما لكر أن 

                                                             

 .25٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔ)
 .55ٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٔٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 فً خبره) منه فهرب فتوعده، الثمفً ٌوسؾ بن الحجاج أخت بزٌنب ٌشبب وكان الثمفً، نمٌر بن لدمحم البٌت(ٗ)
 ، ٖٗٔ/1ٔ، وتفسٌر الطبري:(رأي: اللسان) وفً ،( 2ٖٙ الكامل) له كلمة من والبٌت( 15ٕ للمبرد الكامل فً
 رأٌت، من جٌد وجه وهو: لال. همز بؽٌر( ورٌا) اآلٌة ٌمرءون المدٌنة وأهل المنظر: الرئً الفراء: لال. لال
 رأته ما: وهو رأٌت، من المنظر من جعله همزه من: الجوهري ولال. األواخر مهموزات لسن آٌات من ألنه
 بلي...  بانوا ٌوم الظعائن أشالتن: الثمفً نمٌر بن لدمحم عبٌد أبو وأنشد. ظاهرة وكسوة حسنة، حال من العٌن
 األثاث من الجمٌل الرئى
. وحسنت امتؤلت أي وجلودهم، ألوانهم روٌت من ٌكون أو الهمزة، تخفٌؾ على ٌكون أن إما: ٌهمزه لم ومن
 .(ٖ٘ٙ: ٔ) المرآن مجاز فً عبٌدة أبو لاله. متاعا أي: وأثاثا
 .ٕٔٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٔٗ/1ٔاخرجه الطبري: (1)
 .1ٖٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٕٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖٙ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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ال بحك المنزلة والمدر، وأما  من وسع علٌه الدنٌا وضٌك علٌه اآلخرة إنما ٌكون بحك المحنة،
 .(ٔ)الثواب والجزاء فهو بحك المدر والمنزلة والخلالن"

، ولرأ ابن عامر وأبو جعفر ونافع «الرإٌة»لرأ أكثر المراء بالهمز أي: منظرا من  
بالزاء، حكً هلا عن سعٌد بن « وزٌا»مشددا بؽٌر همز، وفً الشال: « ورٌا»ؼٌر ورش: 

 .(ٕ)جبٌر
 

 المرآن
ا اْلعَذَاَب  ا َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ٌُوَعُدوَن إِمَّ ْحَمُن َمدًّ اَللَِة فَْلٌَْمُدْد لَهُ الرَّ ا }لُْل َمْن َكاَن ِفً الضَّ َوإِمَّ

 [2٘({ ]مرٌم : 2٘السَّاَعةَ فََسٌَْعلَُموَن َمْن هَُو َشرٌّ َمَكانًا َوأَْضعَُؾ ُجْنًدا )

 التفسٌر:
من كان ضاال عن الحك ؼٌر متبع طرٌك الهدى، فاهلل ٌمهله وٌملً له لهم:  -أٌها الرسول  -لل 

ما توعَّده هللا به: إما العلاب العاجل فً الدنٌا، وإما لٌام  -ٌمٌنا  -فً ضبلله، حتى إلا رأى 
 َمن هو شر مكاًنا ومستمًرا، وأضعؾ لوة وجنًدا. -حٌنئل  -الساعة، فسٌعلم 

ْحَمُن َمدًّا{ ]مرٌم : لوله تعالى:}لُْل َمْن َكاَن فًِ   بَللَِة فَْلٌَْمُدْد لَهُ الرَّ  -[، أي:" لل 2٘الضَّ
لهم: من كان ضاال عن الحك ؼٌر متبع طرٌك الهدى، فاهلل ٌمهله وٌملً له فً  -أٌها الرسول 
 .(ٖ)ضبلله"
بربهم،  لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن 

المائلٌن: إلا تتلى علٌهم آٌاتنا، أّي الفرٌمٌن منا ومنكم خٌر مماما وأحسن ندٌا، من كان منا ومنكم 
ل له هللا فً ضبللته، ولٌمله  فً الضبللة جائرا عن طرٌك الحّك، سالكا ؼٌر سبٌل الهدى، فلٌطوَّ

 .(ٗ)فٌها إمبلء"

فلٌَدْعه هللا فً طؽٌانه" لال مجاهد:" 
(٘). 

 .(ٙ)حٌى:" هلا دعاء، فؤمد له الرحمن مدا. أمر هللا النبً أن ٌدعو بهلا"لال ٌ 
 .(2)"نسخ لوله }فلٌمدد له الرحمان مدا{ بآٌة السٌؾ"لٌل:  
ا السَّاَعةَ{ ]مرٌم :   ا اْلعَلَاَب َوإِمَّ [، أي:" حتى 2٘لوله تعالى:}َحتَّى إِلَا َرأَْوا َما ٌُوَعُدوَن إِمَّ
توعَّده هللا به: إما العلاب العاجل فً الدنٌا، وإما لٌام الساعة"ما  -ٌمٌنا  -إلا رأى 

(1). 
لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: لل لهم: من كان منا ومنكم فً الضبللة، فلٌمدد له  

الرحمن فً ضبللته إلى أن ٌؤتٌهم أمر هللا، إما علاب عاجل، أو ٌلموا ربهم عند لٌام الساعة التً 
 .(5)ٌجمعهم لها، فننهم إلا أتاهم وعد هللا بؤحِد هلٌن األمرٌن"وعد هللا خلمه أن 

ٌعنى بها ٌوم المٌامة وبما وعدوا به فٌها من الخلود فً «: الساعة» لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)النار"
 -[، أي:" فسٌعلم 2٘لوله تعالى:}فََسٌَْعلَُموَن َمْن هَُو َشرٌّ َمَكانًا َوأَْضعَُؾ ُجْنًدا{ ]مرٌم :  
 .(ٔٔ)َمن هو شر مكانًا ومستمًرا، وأضعؾ لوة وجنًدا" -حٌنئل 

                                                             

 .ٕٗ٘/2تؤوالت أهل السنة: (ٔ)
 .ٕٕ٘/٘، وتفسٌر البؽوي:5ٖٓ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٖٙٓ/ٔ:العزٌز الكتاب لطائؾ فً التمٌٌز لوي صائر(2)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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لال الطبري:" }َمْن ُهَو َشرٌّ َمَكانًا{ ومسكنا منكم ومنهم }َوأَْضعَُؾ ُجْنًداْ، أهم أم انتم؟  
 .(ٔ)وٌتبٌنون حٌنئل أّي الفرٌمٌن خٌر مماما، وأحسن ندٌا"

صلى  -من جند النبً  أي: فسٌعلمون بالنصر، والمتل أنهم أضعؾ جندا لال الزجاج:" 
والمسلمٌن وٌعلمون بمكانهم من جهنم، ومكان المإمنٌن من الجنة من هو شر  -هللا علٌه وسلم 

 .(ٕ)مكانا"
 .(ٖ)أي: إنهم لٌس لهم أحد ٌمنعهم من علاب هللا" لال ٌحٌى: 
 المرآن

اِلَحاُت  ُ الَِّذٌَن اْهتََدْوا هًُدى َواْلبَالٌَِاُت الصَّ ا )}َوٌَِزٌُد َّللاَّ ٌٌْر َمَردًّ ٌٌْر ِعْنَد َربَِّن ثََوابًا َوَخ ({ 2َٙخ
 [2ٙ]مرٌم : 

 التفسٌر:
وٌزٌد هللا عباده اللٌن اهتدوا لدٌنه هدى على هداهم بما ٌتجدد لهم من اإلٌمان بفرائض هللا، 
 والعمل بها. واألعماُل البالٌات الصالحات خٌر ثواًبا عند هللا فً اآلخرة، وخٌر مرجعًا وعالبة.

ُ الَِّلٌَن اْهتََدْوا هًُدى{ ]مرٌم :   ٌَِزٌُد َّللاَّ [، أي:" وٌزٌد هللا عباده اللٌن 2ٙلوله تعالى:}َو
 .(ٗ)اهتدوا لدٌنه هدى على هداهم بما ٌتجدد لهم من اإلٌمان بفرائض هللا، والعمل بها"

لال الطبري:" وٌزٌد هللا من سلن لصد المحجة، واهتدى لسبٌل الرشد، فآمن بربه،  
صّدق بآٌاته، فعمل بما أمره به، وانتهى عما نهاه عنه هدى بما ٌتجّدد له من اإلٌمان بالفرائض و

التً ٌفرضها علٌه، وٌمّر بلزوم فرضها إٌاه، وٌعمل بها، فللن زٌادة من هللا فً اهتدائه بآٌاته 
مُوُل أٌَُّكُْم َزاَدتْهُ َهِلِه إٌَِماًنا هدى على هداه، وللن نظٌر لوله :}َوإِلَا َما أُنزَلْت سُوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن ٌَ 

ا الَِّلٌَن آَمنُوا فََزاَدتُْهْم ِإٌَماًنا َوهُْم ٌَْستَْبِشُروَن{" فَؤَمَّ
(٘). 

ُ الَِّلٌَن اْهتََدْوا هًُدى{ ]مرٌم :   ٌَِزٌُد َّللاَّ  [، وجوه من التفسٌر:2ٙوفً لوله تعالى:}َو

 ُ ٌَِزٌُد َّللاَّ  [، وجوه من التفسٌر:2ٙالَِّلٌَن اْهتََدْوا هًُدى{ ]مرٌم : وفً لوله تعالى:}َو
 أحدها: وٌزٌد هللا اللٌن اهتدوا بالتوحٌد إٌمانا. 

 .(ٙ)لال السدي، ومماتل:" ٌزٌدهم إٌمانا" 
الثانً: ٌزٌدهم بصٌرة فً دٌنهم وفً التدائهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهو زٌادة الهدى والنور المبٌن. وهلا 

 .(2)سهل بن عبدهللالول 
  .(1)ٌزٌدهم هدى بالمعونة فً طاعته والتوفٌك لمرضاته"وحكً الماوردي :" 

  .(5)الثالث: ٌزٌدهم بزٌادة الوحً إٌمانا، فكلما نزلت سورة زاد إٌمانهم. حكاه ابن الجوزي
 .(ٓٔ)الرابع: ٌزٌدهم إٌمانا بالناسخ والمنسوخ. حكاه ابن الجوزي

 .(ٕٔ)، والزجاج(ٔٔ)اهتدوا بالمنسوخ هدى بالناسخ. حكاه الطبريالخامس: ٌزٌد اللٌن 
لال الطبري:"لٌل: وٌزٌد هللا اللٌن اهتدوا هدى بناسخ المرآن ومنسوخه، فٌإمن بالناسخ،  

 .(ٖٔ)كما آمن من لبل بالمنسوخ، فللن زٌادة هدى من هللا له على هَُداه من لبل"

                                                             

 .ٕٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 ، عن السدي.ٕٓٗ/ٔ، وحكاه ٌحٌى بن سبلم فً تفسٌره: 2ٖٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٓٓٔانظر: تفسٌر التستري: (2)
 .12ٖ/ٖوالعٌون:انظر: النكت  (1)
 .٘ٗٔ/ٖانظ}: زاد المسٌر: (5)
 .٘ٗٔ/ٖانظ}: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٗٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٗٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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ان من صوم رمضان من أنه كان ٌجوز لٌل بالناسخ والمنسوخ نحو ما ك لال الزجاج:"
 .(ٔ)لمن ٌمدر على الصوم أن ٌطعم مسكٌنا وٌفطر، فنسخ للن بنلزام الصوم"

. أفاده معناه: ٌجعل جزاءهم أن ٌزٌدهم فً ٌمٌنهم هدى كما أضل هللا الفاسك بفسمه السادس :
 . (ٕ)الزجاج
 .(ٖ)الجنة. أفاده الماورديمعناه: وٌزٌد هللا اللٌن اهتدوا إلى طاعته هدى إلى السابع: 
ا{ ]مرٌم :   ٌٌْر َمَردًّ ٌٌْر ِعْنَد َربَِّن ثََوابًا َوَخ اِلَحاُت َخ [، أي:" 2ٙلوله تعالى:}َواْلَبالٌَِاُت الصَّ

 .(ٗ)واألعماُل البالٌات الصالحات خٌر ثواًبا عند هللا فً اآلخرة، وخٌر مرجًعا وعالبة"
بها عباده ورضٌها منهم، البالٌات لهم ؼٌر  لال الطبري:" واألعمال التً أمر هللا 

ا{ علٌهم من ممامات هإالء  ٌٌْر َمَردًّ الفانٌات الصالحات، خٌر عند ربن جزاء ألهلها }َوَخ
 .(٘)المشركٌن باهلل، وأندٌتهم التً ٌفتخرون بها على أهل اإلٌمان فً الدنٌا"

اِلَحاُت{" معناه: األع  ٌَاُت الصَّ مال الصالحة، وأولها توحٌد هللا، وهو لال الزجاج: }َواْلبَالِ
 .(ٙ)شهادة أن ال إله إال هللا"

أعمال اآلخرة كلها. ولٌل: الصلوات. ولٌل: «: البالٌات الصالحات» لال الزمخشري:" 
سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر، أى هً خٌر ثوابا من مفاخرات الكفار وخٌر 

 .(2)و منفعة، من لولهم: لٌس لهلا األمر مرد"مردا أى مرجعا وعالبة، أ
عن أبً سلمة بن عبد الرحمن بن عوؾ، لال: " جلس النبً ملسو هيلع هللا ىلص لات ٌوم، فؤخل عودا  

ٌابسا، فحّط ورله ثم لال: إنَّ لَْوَل ال إله إال هللاُ، وهللاُ أْكبَُر، والَحْمُد هللِ وسُْبَحاَن هللاِ، تَحطُّ 
، هُنَّ الَخطاٌا، كمَ  نَُهنَّ ٌْ ٌْنََن َوبَ ٌُح، ُخْلهُنَّ ٌا أبا الدَّْرَداِء لَْبَل أْن ٌَُحاَل بَ َجَرِة الّرِ ا تَُحطُّ َوَرَق هِلِه الشَّ

اِلحاُت، َوهُنَّ ِمْن كُنُوِز الَجنَِّة"، لال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إلا لكر هلا الحدٌث  البَالٌَِاُت الصَّ
 .(1)كبرّن هللا، وألسبحّن هللا، حتى إلا رآنً الجاهل حسب أنً مجنون"لال: ألهللّن هللا، وأل

 
 المرآن

ٌَْت الَِّذي َكفََر بِآٌَاتِنَا َولَاَل َِلُوتٌََنَّ َمااًل َوَولًَدا )  [22({ ]مرٌم : 22}أَفََرأَ
 التفسٌر:
كفر بآٌات هللا وأمثاله؟ إل « العاص بن وائل»وعجبت من هلا الكافر  -أٌها الرسول  -أَعِلْمت 

 وكلَّب بها ولال: ألعطٌنَّ فً اآلخرة أمواال وأوالًدا.
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
من حدٌث مسروق عن خباب بن األرت « الصحٌحٌن»أحدهما: ما روى البخاري ومسلم فً 

لال: كنت رجبل لٌنا، أي حدادا، وكان لً على العاص بن وائل دٌن، فؤتٌته أتماضاه، فمال: ال 
 ال ألضٌن حتى تكفر بدمحم، فملت: ال وهللا ال أكفر بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص حتى تموت، ثم تبعث. لال: فننً وهللا

 إلا مت ثم بعثت جئتنً ولً ثم مال وولد، فؤعطٌتن، فنزلت فٌه هله اآلٌة، إلى لوله عز وجل:
 .(5)"}فردا{

                                                             

 .ٖٗٗ/ٖمعانً المرآن:(ٔ)
 .ٖٗٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .12ٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗٗ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٖ/ٖالكشاؾ: (2)
 .ٕ٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
/ ٘ وأحمد ٕٖٙٔ والترملي ٖٙ ح 25ٕ٘ ومسلم 2ٖٖٗ و 2ٖٕٗ و 2ٕٕ٘ البخاري أخرجه. صحٌح(5)

 و 2ٖٗٗ و ٕٕ٘ٗ و 5ٕٔٓ البخاري وأخرجه. به األعمش عن سفٌان عن طرق من ٓٔٓ٘ حبان وابن ٓٔٔ
 أسباب» فً والواحدي 11٘ٗ حبان وابن ٔٔٔ/ ٔ وأحمد ٕٖٗ «التفسٌر» فً والنسائً 25ٕ٘ ومسلم 2ٖ٘ٗ
 .ٖٗ٘ٙ و ٕٖ٘ٙ و ٖٔ٘ٙ والطبرانً ٔٔٙ و ٓٔٙ «النزول
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للعاص بن وائل السهمً  ولال الكلبً ومماتل: " كان خباب بن األرت لٌنا وكان ٌعمل
وكان العاص ٌإخر حمه الشًء بعد الشًء إلى الموسم، فكان حسن الطلب فصاغ له بعض 
الحلً فؤتاه ٌتماضاه األجرة فمال العاص: ما عندي الٌوم ما ألضٌن، فمال له الخباب: لست 
 مفارلن حتى تمضً، فمال له العاص: ٌا خباب ما لن؟ ما كنت هكلا وإن كنت حسن الطلب
والمخالطة، فمال خباب: للن أنً كنت على دٌنن فؤما الٌوم فؤنا على اإلسبلم مفارق لدٌنن فبل، 
لال: أفلستم تزعمون أن فً الجنة لهبا وفضة وحرٌرا؟ لال الخباب: بلى، لال: فؤخرنً حتى 

 فو هللا لئن كان ما تمول حما فننى ألفضل فٌها نصٌبا منن، فؤنزل -استهزاء -ألضٌن فً الجنة
 .(ٔ)هللا سبحانه :}أفرأٌت اللي كفر بآٌاتنا{، ٌعنً: العاص "

 .(ٕ)والثانً: أنها نزلت فً الولٌد بن المؽٌرة، وهلا مروي عن الحسن
 .(ٖ)"والمفسرون على األول لال ابن الجوزي:" 
ٌَْت الَِّلي َكَفَر بِآٌَاتَِنا{ ]مرٌم : لوله تعالى:   -الرسول أٌها  -[، أي:" أَعِلْمت 22}أَفََرأَ

  .(ٗ)وأمثاله؟ إل كفر بآٌات هللا وكلَّب بها"« العاص بن وائل»وعجبت من هلا الكافر 
ٌَاتَِنا{ حججنا  لال الطبري:"  ٌَْت{ ٌا دمحم }الَِّلي َكفََر بِآ ٌمول تعالى لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }أفََرأ

 .(٘)فلم ٌصّدق بها، وأنكر وعٌدنا من أهل الكفر"
[، أي:" ولال: ألعطٌنَّ فً اآلخرة 22}َولَاَل أَلُوتٌََنَّ َمااًل َوَولًَدا{ ]مرٌم : ه تعالى:لول 

 .(ٙ)أمواال وأوالًدا"
 .(2)أي: فً اآلخرة" لال ٌحٌى:" 
مجاهد، لوله :"}ألُوتٌََنَّ َماال َوَولًَدا{، لال: العاص بن وائل ٌموله" عن 

(1). 
أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أتوا رجبل من المشركٌن لال لتادة:" فلكر لنا أن رجاال من  

ٌتماضونه دٌنا، فمال: ألٌس ٌزعم صاحبكم أن فً الجنة حرٌرا ولهبا؟ لالوا: بلى، لال فمٌعادكم 

الجنة، فوهللا ال أومن بكتابكم اللي جئتم به، استهزاء بكتاب هللا، وألُوتٌّن ماال وولدا، ٌمول هللا 
ْحَمِن َعْهًدا "}أَطَّلََع الْ  ٌَْب أَِم اتََّخلَ ِعْنَد الرَّ ؽَ

(5). 
بضم الواو ، ولرأ البالون بفتحها ، فاختلؾ فً ضمها « وُوْلداً »لرأ حمزة والكسائً: 

 :(ٓٔ)وفتحها على وجهٌن
أحدهما : أنهما لؽتان معناهما واحد ، ٌمال: ولََد وُوْلد ، وَعَدم وعُْدم ، ولال الحارث ابن 

 :(ٔٔ)حلزة
ُروا ماال َوُوْلًدا ٌُْت َمعاِشًرا ... لَْد ثَمَّ  َولَمَْد رأ

 :(ٕٔ)ولال ُرْإبة
ٍء ُوْلَدا ًْ  الَحْمُد هللِ العَِزٌِز فَْرَدا ... لَْم ٌَتَِّخْل ِمْن ُوْلِد َش

                                                             

 .2ٖٙ/ٕ، وانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٖٔٔ-ٖٓٔ، واسباب النزول للواحدي:5ٕٕ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .ٙٗٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .ٙٗٔ/ٖزاد المسٌر: (ٖ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٕٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .12ٖ/ٖ، والنكت والعٌون:2ٕٗ/1ٔ، وتفسٌر الطبري:2ٖٕ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (ٓٔ)
 المرآن معانً فً أًٌضا الفراء به واستشهد ، 2ٕٗ/1ٔ، وتفسٌر الطبري:(ولد: العرب لسان) شواهد من(ٔٔ)
 .والعدم العدم: لالوا ما مثل لؽتان: والولد والولد: لال ثم ،2ٖٔ/ٕ
 وهو خلمه، دون وباألمر بالربوبٌة، المتفرد: والفرد الرجز، مشطور من وهما العجاج، بن لرإبة البٌتان(ٕٔ)

 وسكون الواو بضم الولد، أن على ،2ٕٗ/1ٔالطبري: ساله والبٌت. ثانً وال له نظٌر ال اللي األحد الواحد
 .الجمع بمعنى ٌجًء ولد مفرد، وأنه. بالتحرٌن الولد، بمعنى البلم،
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 :(ٔ)ولال الشاعر
ٌَْت فبُلنا كاَن ُوْلَد ِحمار ِه ... َولَ ٌَْت فبُلنا كاَن فً بَْطِن أُّمِ  فَلَ

 بالفتح واحداً .« الولد»بالضم جمٌعاً ، و« الُوْلد»أن لٌساً تجعل  والثانً :
 [:2ٙ-2ٗفوائد اآلٌات:]

الكشؾ عن نفسٌات الكافرٌن وهً اإلعتزاز بالمال والموة إلا اعتز المإمنون باإلٌمان   -ٔ
 وثمراته فً الدنٌا واآلخرة من حسن العالبة.

 لهم استدراجا لهم حتى ٌهلكوا خاسرٌن.بٌان سنة هللا تعالى فً امهال الظلمة واإلمبلء  -ٕ
بٌان سنة هللا تعالى فً زٌادة إٌمان المإمنٌن عند سماع المرآن الكرٌم، أو مشاهدة أخل  -ٖ

 هللا تعالى للظالمٌن.
بٌان فضٌلة البالٌات الصالحات ومنها: سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر  -ٗ

 وال حول وال لوة إال باهلل.
 
 رآنالم

ْحَمِن َعْهًدا ) ٌَْب أَِم اتََّخذَ ِعْنَد الرَّ  [22({ ]مرٌم : 22}أَطَّلََع اْلؽَ
 التفسٌر:

 أطَّلَع الؽٌب، فرأى أن له ماال وولًدا، أم له عند هللا عهد بللن؟
ٌَْب{ ]مرٌم :   د به عبلّم 21لوله تعالى:}أَطَّلََع اْلؽَ [، أي:" هل اطَّلع على الؽٌب اللي تفرَّ
 .(ٕ)"الؽٌوب
لال الطبري:" ٌمول عّز لكره: أعلم هلا المائل هلا المول علم الؽٌب، فعلم أن له فً  

 .(ٖ)اآلخرة ماال وولدا باطبلعه على علم ما ؼاب عنه"

 .(ٗ)لال مكً:" أي: اعلم هلا المائل الؽٌب فمال للن عن علم ؼٌب عنده؟" 
 .(٘)لال ٌحٌى:" على االستفهام، أي: لم ٌطلع على الؽٌب" 
ْحَمِن َعْهًدا{ ]مرٌم :   [، أي:" أم أعطاه هللا عهداً بللن فهو 21لوله تعالى:}أَِم اتََّخلَ ِعْنَد الرَّ

 .(ٙ)ٌتكلم عن ثمٍة وٌمٌن؟"
لال الطبري:" ٌمول: أم آمن باهلل وعمل بما أمر به، وانتهى عما نهاه عنه، فكان له بللن  

 .(2)لولد"عند هللا عهدا أن ٌإتٌه ما ٌمول من المال وا
لال مكً:" أي: أم آمن باهلل ورسوله وعمل بطاعته فكان له بللن عهد عن هللا فإتٌه ما  

 .(1)ٌموله له فً اآلخرة؟"
ْحَمِن َعْهًدا{، بعمل صالح لّدمه"  ٌَْب أَِم اتََّخلَ ِعْنَد الرَّ عن لتادة :"}أَطَّلََع اْلؽَ

(5). 
 المرآن

ا )}َكالَّ َسنَْكتُُب َما ٌَمُوُل   [22({ ]مرٌم : 22َونَُمدُّ لَهُ ِمَن اْلعَذَاِب َمدًّ

 التفسٌر:

                                                             

 مثل واحد، والولد الولد: ابن منظور لال. 2ٕٗ/1ٔ، وتفسٌر الطبري:(ولد: اللسان) ؼٌر منسوب فً  البٌت(ٔ)
: لال. واحد فهلا. البٌت. . . " فبلنا فلٌت: " الفراء وأنشد. للن ونحو والعجم والعجم، والعرب، العرب مثل
 بضم) ولد وال( أوله بكسر) الولد: الولد فً ٌمال السكٌت ابن. واحدا( بالتحرٌن) والولد جمعا، الولد تجعل ولٌس
 .وأسد أسد مثل الولد، جمع( بالضم) الولد ٌكون ولد: لال وجمعا واحدا( أوله بضم) الولد وٌكون: لال( . أوله
 .ٕٙٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٙ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .]بتصرؾ[ٕٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٕٙٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٙ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (1)
 .1ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
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لٌس األمر كما ٌزعم للن الكافر، فبل علم له وال عهد عنده، سنكتب ما ٌمول ِمن كلب وافتراء 
ِ والضبلل. ًّ  على هللا، ونزٌده فً اآلخرة من أنواع العموبات، كما ازداد من الؽ

{ ]مرٌم :   [، أي:" لٌس األمر كما ٌزعم للن الكافر، فبل علم له وال 25لوله تعالى:}َكبلَّ
 .(ٔ)عهد عنده"
لال الطبري:" لٌس األمر كللن، ما اطلع الؽٌب، فعلم صدق ما ٌمول، وحمٌمة ما ٌلكر،  

 .(ٕ)وال اتخل عند الرحمن عهدا باإلٌمان باهلل ورسوله، والعمل بطاعته، بل كلب وكفر"
[، أي:" سنكتب ما ٌمول ِمن كلب وافتراء 25ٌَمُوُل{ ]مرٌم : لوله تعالى:}َسنَْكتُُب َما  
 .(ٖ)على هللا"
ٌّْن{ فً اآلخرة }َماال   لال الطبري:" أي: سنكتب ما ٌمول هلا الكافر بربه، المائل }ألُوتَ
 .(ٗ)َوَولًَدا{"
خرة من أنواع [، أي:" ونزٌده فً اآل25لوله تعالى:}َونَُمدُّ لَهُ ِمَن اْلعَلَاِب َمدًّا{ ]مرٌم :  

ِ والضبلل" ًّ العموبات، كما ازداد من الؽ
(٘). 

لال الطبري:" ٌمول: ونزٌده من العلاب فً جهنم بمٌله الكلب والباطل فً الدنٌا، زٌادة  
 .(ٙ)على علابه بكفره باهلل"

 
 المرآن

 [2ٓ({ ]مرٌم : 2ٓ}َونَِرثُهُ َما ٌَمُوُل َوٌَؤْتٌِنَا فَْرًدا )
 التفسٌر:
 وولده، وٌؤتٌنا ٌوم المٌامة فرًدا وحده، ال مال معه وال ولد. ونرثه مالَه
 .(2)[، أي:" ونرثه مالَه وولده"1ٓلوله تعالى:}َوَنِرثُهُ َما ٌَمُوُل{ ]مرٌم :  

}ونرثه ما ٌمول{ أنه ٌعطى فً الجنة ما ٌعطى المإمنون، فنرثه عنه وٌعطاه لال مماتل:" 
 .(1)"ؼٌره

 .(5)العاص بن وائل أنه له فً الجنة، فتجعله لؽٌره" ٌعنً: ما ٌزعم لال الفراء:" 
لال الطبري:" ونسلب هلا المائل: ألوتٌن فً اآلخرة ماال وولدا، ماله وولده، وٌصٌر لنا  

 .(ٓٔ)ماله وولده دونه"
عن مجاهد، لوله :"}َونَِرثُهُ َما ٌَمُوُل{، ماله وولده، وللن اللي لال العاص بن وائل" 

(ٔٔ). 
 .(ٕٔ)ما جمع من الدنٌا وما عمل فٌها" {، لال:َوَنِرثُهُ َما ٌَمُولُ عن ابن زٌد:} 
[، أي:" وٌؤتٌنا ٌوم المٌامة فرًدا وحده، ال مال معه 1ٓلوله تعالى:}َوٌَؤِْتٌنَا فَْرًدا{ ]مرٌم :  
  .(ٖٔ)وال ولد"
  .(ٗٔ)خالٌا من المال والولد" لال الفراء:" 

                                                             

 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 . 5ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري:(ٕٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
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 .(ٔ)فردا، وحده ال مال معه وال ولد"لال الطبري:" وٌؤتٌنا هو ٌوم المٌامة 
 .(ٕ)"العاص فً اآلخرة، لٌس معه شًء من دنٌاه لال مماتل:" 
ٌَؤْتٌِنَا فَْرًدا عن ابن زٌد:}   .(ٖ)فردا من للن، ال ٌتبعه للٌل وال كثٌر" {، لال:َو
 .(ٗ)ال مال له وال ولد" لال لتادة:" 

 [:1ٓ-22فوائد اآلٌات:]
ن السٌما إلا كانوا ألوٌاء بمال أو ولد أو سلطان فننهم الكشؾ عن نفسٌات الكافرٌ  -ٔ

 ٌعٌشون على الؽطرسة منه واالستعبلء وتجاهل الفمراء واحتمارهم.
 تمرٌر البعث والحساب والجزاء. -ٕ
 مضاعفة العلاب على الكافرٌن الظالمٌن لظلمهم بعد كفرهم. -ٖ
 تمرٌر معنى آٌة: إنا نحن نرث األرض ومن علٌها وإلٌنا ٌرجعون. -ٗ
 

 المرآن
ا ) ِ آِلَهةً ِلٌَكُونُوا لَُهْم ِعزًّ  [2ٔ({ ]مرٌم : 2ٔ}َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 التفسٌر:
 واتخل المشركون آلهة ٌعبدونها من دون هللا  لتنصرهم، وٌعتزوا بها.

ِ آِلَهًة{ ]مرٌم :    [، أي:" واتخل المشركون آلهة1ٔلوله تعالى:}َواتََّخلُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(٘)ٌعبدونها من دون هللا"

ثم لكر كفار مكة العاص، والنضر، وأبا جهل، وؼٌرهم فمال سبحانه:  لال مماتل:" 
 .(ٙ)"واتخلوا من دون هللا آلهة ٌعنً البلت، والعزى، ومناة، وهبل

ا{ ]مرٌم :    .(2)[، أي:" لتنصرهم، وٌعتزوا بها"1ٔلوله تعالى:}ِلٌَكُونُوا لَُهْم ِعزًّ

 .(1)ٌمول: لٌكونوا لهم شفعاء فى اآلخرة" اء:"لال الفر 
  .(5)لال الزجاج:" أي: أعوانا" 
}َواتََّخلُوا ِمْن « ٌس»، نظٌرها فً -عز وجل -ٌعنً :منعا ٌمنعونهم من هللا لال مماتل:" 

ِ آِلَهةً لَعَلَُّهْم ٌُْنَصُروَن{ ]ٌس :   .(ٓٔ)"[، ٌعنً: ٌمنعون2ُٗدوِن َّللاَّ
 

 المرآن
ا )}َكالَّ  ٌِْهْم ِضدًّ  [2ٕ({ ]مرٌم : 2َٕسٌَْكفُُروَن بِِعبَاَدتِِهْم َوٌَكُونُوَن َعلَ
 التفسٌر:

لٌس األمر كما ٌزعمون، لن تكون لهم اآللهة عًزا، بل ستكفر هله اآللهة فً اآلخرة بعبادتهم 
 لها، وتكون علٌهم أعوانًا فً خصومتهم وتكلٌبهم بخبلؾ ما ظنوه فٌها.

[، أي:" لٌس األمر كما ٌزعمون، لن تكون لهم اآللهة 1ٕ{ ]مرٌم : لوله تعالى:}َكبلَّ  
 .(ٔٔ)عًزا"
 .(ٔ)"ال تمنعهم اآللهة من هللا لال مماتل:" 

                                                             

 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 . 5ٕٗ/1ٔالطبري:أخرجه (ٖ)
 . 5ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري:(ٗ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٖ٘ٗ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .1ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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[، أي:" ستكفر هله اآللهة فً اآلخرة 1ٕلوله تعالى:}َسٌَْكفُُروَن بِِعَباَدتِِهْم{ ]مرٌم :  
 .(ٕ)بعبادتهم لها"
 .(ٖ)"ً اآلخرة من كل من كان ٌعبدها فً الدنٌاٌمول: ستبرأ اآللهة ف لال مماتل:" 
ٌَْن َما  لال مكً:"  أَْنآ إِلَ أي: ستجحد اآللهة ٌوم المٌامة عبادتهم لها. وهو لوله تعالى: }تََبرَّ

ٌَّانَا ٌَْعبُُدوَن{ ]المصص:   .(ٗ)[ فتبرإها منهم هو جحدها لعبادتهم إٌاها"ٖٙكانوا إِ
حكموا بظنهم الفاسد أن أصنامهم تمنعهم، وأن ما عبدوه من دون هللا  لال المشٌري:" 

تعالى توجب عبادتهم لهم عند هللا تعالى وسٌلة.. وهٌهات! هٌهات أن تكون لمؽالٌط حسبانهم 
تحمٌك، بل إلا حشروا وحشرت أصنامهم تبرأت أصنامهم منهم، وما أملوا نفعا منها عاد ضررا 

 .(٘)فى أماكن اللل، فؤخفموا فى الطلب، ونفوا عن المراد "علٌهم، وٌمال: طلبوا العز 
ٌِْهْم ِضدًّا{ ]مرٌم :   [، أي:" وتكون علٌهم أعوانًا فً 1ٕلوله تعالى:}َوٌَكُونُوَن َعلَ

 .(ٙ)خصومتهم وتكلٌبهم بخبلؾ ما ظنوه فٌها"
 .(2)"ٌمول تكون آلهتهم ٌومئل لهم أعداء لال مماتل:" 
 .(1)دوا وخصما بلؽة كنانة"لال  الماسم بن سبلم:"ع 
  .(5)ٌكونون علٌهم أعوانا" لال الفراء:" 
 

 المرآن
ا ) هُْم أَزًّ  [2ٖ({ ]مرٌم : 2ٖ}أَلَْم تََر أَنَّا أَْرَسْلنَا الشٌََّاِطٌَن َعلَى اْلَكافِِرٌَن تَُإزُّ

 التفسٌر:
ورسله  لتؽوٌهم، وتدفعهم عن أنَّا سلَّْطنا الشٌاطٌن على الكافرٌن باهلل  -أٌها الرسول  -ألم تر 

 الطاعة إلى المعصٌة؟

لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ألم تر ٌا دمحم أنا أرسلنا الشٌاطٌن على أهل  
هُْم( ٌمول: تحّركهم باإلؼواء واإلضبلل، فتزعجهم إلى معاصً هللا، وتؽرٌهم بها  الكفر باهلل )تَُإزُّ

 .(ٓٔ)ها }أّزا{ إزعاجا وإؼواء"حتى ٌوالعو
لال مماتل:" ٌعنً: تزعجهم إزعاجا وتؽرٌهم إؼراء تزٌن لهم اللي هم علٌه من الشرن  

 .(ٔٔ)وٌمول إن األمر اللي أنتم علٌه ألمر حك"
 .(ٕٔ)تزعجهم إلى المعاصً وتؽرٌهم بها" لال الفراء:" 
 .(ٖٔ)تزعجهم وتحركهم إلى المعاصً" لال ابن لتٌبة:" 

عبٌدة:" أي: تهٌّجهم وتؽوبهم، لال رإبة لال أبو
(ٔٗ): 
 ال ٌؤخل التؤفٌن والتّحّزى ... فٌنا وال للؾ العدى لو األزّ 

 .(ٔ)بكسر العٌن: الؽرباء"« العدى»بضم العٌن: األعداء، و« العدى»

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٓ٘ٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .ٔٗٗ/ٕلطائؾ اإلشارات: (٘)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1لؽات المبائل الواردة فً المرآن الكرٌم: (1)
 .2ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٕٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٕمعانً المرىن: (ٕٔ)
 .2ٕ٘ؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .(أزز) والتاج واللسان 2ٔ/ ٔ والجمهرة ٗٙ ص دٌوانه فى(ٗٔ)



ٕ٘ٙ 
 

لال الزجاج:" أي تحملهم على المعاصً حمبل شدٌدا، تزعجهم فً شدة الؽى. وٌجوز  
أولٌاء لفلٌن ال مهلإمنون، أٌسوٌنا بٌن الشٌاطٌن والكافرٌن فً اللهاب عن إنا جعلنا الشٌاطٌن 

 .(ٕ)["2ٙ}اْلُمنَافِمُوَن َواْلُمنَافَِماُت بَْعُضُهْم ِمْن بَْعض{ ]التوبة :  هللا. كما لال:
 .(ٖ)عن ابن عباس والضحان، لوله: "}أّزا{، ٌمول: تؽرٌهم إؼراء" 
إؼراء فً الشرن: امض امض فً هلا األمر، حتى لال ابن عباس: تإّز الكافرٌن  

ًّ امضوا" تولعهم فً النار، امضوا فً الؽ
(ٗ). 

 .(٘)لال لتادة:" تزعجهم إزعاجا فً معصٌة هللا" 
 .(ٙ)ولال العوفً عن ابن عباس : "تحرضهم على دمحم وأصحابه"

 .(2)ولال مجاهد : تُشلٌهم إشبلء"
 .(1)عجلهم استعجاال"ولال سفٌان الثوري : تؽرٌهم إؼراء وتست

 .(5)ولال السدي : تطؽٌهم طؽٌانا"
ْحَمِن نُمٌَِّْض لَهُ  ٌَْعُش َعْن ِلْكِر الرَّ ولال عبد الرحمن بن زٌد : "هلا كموله تعالى : } َوَمْن 

ٌَْطانًا فَُهَو لَهُ َلِرٌٌن { ] الزخرؾ :   .(ٓٔ)[" َٖٙش
وتدعوهم إلٌها بما تهوى أنفسهم لال سهل بن عبدهللا:" تزعجهم بالمعاصً إزعاجا،  

بترن عصمة هللا، كما لال تعالى فً لصة اللعٌن: }وما كان لً علٌكم من سلطان إال أن دعوتكم 
[، ودعاإه على ممامات فمد ٌكون إلى الشر، ولد ٌكون إلى الخٌر، ٕٕفاستجبتم لً{ ]إبراهٌم: 
كم سبعٌن بابا من الخٌر لٌولعه فً باب من الشر إن الشٌطان لٌورد أحد»كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

، لال: وإن اللعٌن ٌوسوس إلى جمٌع أهل العبادات وأصحاب الجهد، وال ٌبالً منهم إال «فٌهلكه
من ال ٌدخل فً شًء، حتى ٌعلم أنه له أو علٌه، وإنما ولع المؽالٌط للعباد والزهاد فً العلم ال 

ها فٌما بٌنهم وبٌن ربهم، فنن هللا تعالى إلا حاسب العبد فً االجتهاد، فلم ٌكن لهم حال ٌعرفون

ٌوم المٌامة فكل فعل عرؾ صاحبه حاله فٌه من طاعة أو معصٌة ثبت عمله له، وما جهل فٌه 
حاله تحٌر ودهش لللن ألنه إلا عرؾ حاله صحت الطاعة والتوبة بحجة هللا، وإلا لم ٌعرؾ 

 ٌتحٌر وٌدهش ألنه عمل بؽٌر حجة.
عن رجل ٌلكر هللا فٌخطر بملبه: إن هللا معن. لال: هو مكلؾ ثالث، إما أن  وسئل سهل

ٌكون عدوا فٌرٌد أن ٌمطعه، وإما أن ٌكون للن نفسه ترٌد أن تخونه وتخدعه، فبل ٌلتفتن إلى 
  .(ٔٔ)الخواطر فً هله الحال، وهللا سبحانه وتعالى أعلم"

 
 المرآن

ٌِْهْم إِنََّما نَعُ  ا )}فاََل تَْعَجْل َعلَ  [2ٗ({ ]مرٌم : 2ٗدُّ لَُهْم َعدًّ
 التفسٌر:

بطلب العلاب على هإالء الكافرٌن، إنما نحصً أعمارهم  -أٌها الرسول  -فبل تستعجل 
 وأعمالهم إحصاًء ال تفرٌط فٌه وال تؤخٌر.

                                                                                                                                                                               

 .ٔٔ/ٕمجاز المرآن: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٕٙ/٘، وتفسٌر ابن كثٌر:ٕٕ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٔٓٔتفسٌر التستري: (ٔٔ)
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ٌِْهْم{ ]مرٌم :   بطلب  -أٌها الرسول  -[، أي:" فبل تستعجل 1ٗلوله تعالى:}فَبَل تَْعَجْل َعلَ
 .(ٔ)العلاب على هإالء الكافرٌن"

 .(ٕ)فبل تستعجل لهم بالعلاب" -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" ٌمول للنبً 
ٌمول عّز لكره: فبل تعجل على هإالء الكافرٌن بطلب العلاب لهم  لال الطبري:" 

 .(ٖ)والهبلن، ٌا دمحم "
[، أي:" إنما نحصً أعمارهم وأعمالهم 1ٗلوله تعالى:}إِنََّما نَعُدُّ لَُهْم َعدًّا{ ]مرٌم :  

 .(ٗ)إحصاًء ال تفرٌط فٌه وال تؤخٌر"
ٌمال: األٌام واللٌالً والشهور والسنون. ولال بعض المفسرٌن:  لال الفراء:" 
 .(٘)األنفاس"
 .(ٙ)أي: أٌام الحٌاة. وٌمال: األنفاس" لال ابن لتٌبة:" 
 .(2)نفاس"لال مماتل:" }نعد لهم{ آجالهم }عدا{ ٌعنً: األ 
ٌمول: فننما نإخر إهبلكهم لٌزدادوا إثما، ونحن نعّد أعمالهم كلها  لال الطبري:" 

 .(1)ونحصٌها حتى أنفاسهم لنجازٌهم على جمٌعها، ولم نترن تعجٌل هبلكهم لخٌر أردناه بهم"
لدنٌا، فهً عن ابن عباس، لوله: "}إِنََّما نَعُدُّ لَُهْم َعدًّا{، ٌمول: أنفاسهم التً ٌتنفسون فً ا

 .(5)معدودة كسنهم وآجالهم"
ٌِْهْم إِنََّما نَعُدُّ لَُهْم  لال ابن الجوزي:"  زعم بعض المفسرٌن: أن لوله تعالى:] }فَبل تَْعَجْل َعلَ

 . (ٓٔ)َعّداً{[ منسوخة بآٌة السٌؾ
وهلا لٌس بصحٌح، ألنه إن كان المعنى: ال تعجل بطلب علابهم اللي ٌكونفً اآلخرة 

أن أعمارهم سرٌعةالفناء، فبل وجه للنسخ. وإن كان المعنى: وال تعجل بطلب لتالهم،  فنن المعنى
فنن هله السورة نزلت بمكة ولم ٌإمر حٌنئل بالمتال فنهٌه عن االستعجال بطلب المتال، والع فً 

موضعه، ثم أمره بمتالهم بعد الهجرة ال ٌنافً النهً عن طلب المتال بمكة فكٌؾ ٌتوجه النسخ. 
ان من لدر وجود لوم جهال ٌتبلعبون بالكبلم فً المرآن، وٌدعون نسخ ما لٌس بمنسوخ، فسبح

 .(ٔٔ)"وكل للن من سوء الفهم، نعول باهلل منه
 

 المرآن
ْحَمِن َوْفًدا ) ({ ]مرٌم 2ٙ( َوَنسُوُق اْلُمْجِرِمٌَن إِلَى َجَهنََّم ِوْرًدا )2٘}ٌَْوَم نَْحُشُر اْلُمتَِّمٌَن إِلَى الرَّ

 :2٘ - 2ٙ] 
 التفسٌر:

ٌوم نجمع المتمٌن إلى ربهم الرحٌم بهم وفوًدا مكرمٌن. ونسوق الكافرٌن باهلل سولًا شدًٌدا إلى 
 النار مشاة ِعطاًشا.

ْحَمِن َوْفًدا{]مرٌم :   ٌَْوَم نَْحشُُر اْلُمتَِّمٌَن إِلَى الرَّ [، أي:" ٌوم نجمع المتمٌن 1٘لوله تعالى:}
 .(ٕٔ)مكرمٌن"إلى ربهم الرحٌم بهم وفوًدا 

                                                             

 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕمعانً المرىن: (٘)
 .2ٕ٘ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .5ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 (.ٕٙ) ناسخه فً سبلمة وابن( ٖٙٗ) ناسخه فً حزم ابن هنا النسخ دعوى لكر(ٓٔ)
 .5ٓ٘-1ٓ٘/ٕنواسخ المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)



ٕ٘1 
 

لال مماتل:" ٌعنى: الموحدٌن }إلى الرحمن وفدا{على النجائب على رحبلتها منابر  
 .(ٔ)الحضر"
ٌوم نجمع اللٌن اتموا فً الدنٌا فخافوا عمابه، فاجتنبوا لللن معاصٌه،  لال الطبري:" 

ا لدمت علٌه، وأدوا فرائضه إلى ربهم }َوْفًدا{ ٌعنً بالوفد: الركبان، ٌمال: وفدت على فبلن: إل
وأوفد الموم وفدا على أمٌرهم، إلا بعثوا لبلهم بعثا. والوفد فً هلا الموضع بمعنى الجمع، ولكنه 

 :(ٕ)واحد، ألنه مصدر واحدهم وافد، ولد ٌجمع الوفد: الوفود، كما لال بعض بنً حنٌفة
 .(ٖ)إنًّ لَُمْمتَِدح فََما هَُو َصانٌِع ... رأُس الُوفُوِد ُمزاِحُم بن ِجساس"

عمرو بن لٌس المبلئً: "إن المإمن إلا خرج من لبره استمبله أحسن صورة، لال 
وأطٌبها رٌحا، فٌمول: هل تعرفنً؟ فٌمول: ال إال أن هللا طٌب رٌحن وحسن صورتن، فٌمول: 
كللن كنت فً الدنٌا أنا عملن الصالح طالما ركبتن فً الدنٌا، فاركبنً أنت الٌوم، وتبل )ٌَْوَم 

ْحَمِن َوْفًدا{" نَْحشُرُ  اْلُمتَِّمٌَن إِلَى الرَّ
(ٗ). 

ْحَمِن َوْفًدا { لال  ولال علً بن أبً طلحة عن ابن عباس : "} ٌَْوَم نَْحشُُر اْلُمتَِّمٌَن إِلَى الرَّ
 .(٘): ركبانًا"

ْحَمِن َوْفًدا { لال : على اإلبل" وعن أبً هرٌرة : "} ٌَْوَم نَْحُشُر اْلُمتَِّمٌَن إِلَى الرَّ
(ٙ). 

 .(2)ولال ابن ُجرٌج : "على النجائب"
 .(1)ولال الثوري : على اإلبل النوق"

 .(5)""وفدا إلى الجنةولال لتادة : 
ًّ ، رضً هللا عنه ، فمرأ هله اآلٌة : }  عن النعمان بن سعد لال : "كنا جلوًسا عند عل

ْحَمِن َوْفًدا { لال : ال  وهللا ما على أرجلهم ٌحشرون ، وال ٌحشر الوفد ٌَْوَم نَْحشُُر اْلُمتَِّمٌَن إِلَى الرَّ
على أرجلهم ، ولكن بنوق لم ٌر الخبلئك مثلها ، علٌها رحائل من لهب ، فٌركبون علٌها حتى 

 .(ٓٔ)ٌضربوا أبواب الجنة"
[، أي:" ونسوق الكافرٌن 1ٙلوله تعالى:}َونَسُوُق اْلُمْجِرِمٌَن إِلَى َجَهنََّم ِوْرًدا{ ]مرٌم :  
 .(ٔٔ)لًا شدًٌدا إلى النار مشاة ِعطاًشا"باهلل سو
 .(ٕٔ)لال مماتل:" ٌرونها فى الدخول وهم عطاش" 
 .(ٖٔ)لال  الماسم بن سبلم:" حفاة مشاة عطاشا بلؽة لرٌش" 

                                                             

 .5ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 ابن كتاب بوزن جساس: جثث: العروس تاج) وفً. ٕٗ٘/1ٔالطبري: لال كما حنٌفة، بنً لبعض البٌت(ٕ)

 لبٌلة، أبو: أد بن مناة عبد بن تٌم بن الحارث بن عمرو بن لإى بن هللا عبد بن عمرو ابن التٌمً، ربٌع بن نشبة
 وأخوه الزهرانً، الربٌع أبو عنه شعبة عن جساس بن عامرو بن الحارث بن عبلج بن زفر بن مزاحم ولده من
: للخزرجً الكمال تهلٌب تلهٌب خبلصة وفً. وؼٌره المطان موسى بن ٌوسؾ عن حدث زفر، بن عثمان
: اللسان وفً. معٌن ابن وثمه وسفٌان، شعبة وعنه العزٌز  عبد بن عمر عن الكوفً، الحارث بن زفر بن مزاحم
 الوفد وهم. . . المكرمون الركبان: الوفد لٌل( : وفدا الرحمن إلى المتمٌن نحشر ٌوم: )تعالى هللا لال( وفد

 .ووفود أوفاد: الوفد وجمع. . . . وافد فجمع الوفود وأما. جمع ولٌل للجمع، فاسم الوفد فؤما. والوفود
 .ٕٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .٘٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٗ٘/1ٔ:( وتفسٌر الطبري٘٘ٔ/ٔزوائد المسند )(ٓٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .1لؽات المبائل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٖٔ)
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ٌمول تعالى لكره: ونسوق الكافرٌن باهلل اللٌن أجرموا إلى جهنم  لال الطبري:" 
 .(ٔ)عطاشا"
َونَسُوُق اْلُمْجِرِمٌَن إِلَى َجَهنََّم وسفٌان: لوله:"}عن ابن هرٌرة وابن عباس والحسن  

 .(ٕ)ِوْرًدا{، ٌمول: عطاشا"
 .(ٖ)ظماء إلى النار" ولال لتادة:" 
 .(ٗ)سولوا إلٌها وهم ظمء عطاش" لال لتادة:" 
 

 المرآن
ْحَمِن َعْهًدا )  [22ٌم : ({ ]مر22}اَل ٌَْمِلكُوَن الشَّفَاَعةَ إِالَّ َمِن اتََّخذَ ِعْنَد الرَّ

 التفسٌر:
ال ٌملن هإالء الكفار الشفاعة ألحد، إنما ٌملكها َمِن اتخل عند الرحمن عهًدا بللن، وهم 

 المإمنون باهلل ورسله.
َفاَعةَ{ ]مرٌم :   [، أي:" ال ٌملن هإالء الكفار الشفاعة 12لوله تعالى:}اَل ٌَْمِلُكوَن الشَّ
 .(٘)ألحد"
ٌمول تعالى لكره: ال ٌملن هإالء الكافرون بربهم ٌا دمحم، ٌوم ٌحشر هللا  لال الطبري:" 

المتمٌن إلٌه وفدا الشفاعة، حٌن ٌشفع أهل اإلٌمان بعضهم لبعض عند هللا، فٌشفع بعضهم 
 .(ٙ)لبعض"
ْحَمِن َعْهًدا{ ]مرٌم :   اتخل  [، أي:" إنما ٌملكها َمنِ 12لوله تعالى:}إِالَّ َمِن اتََّخلَ ِعْنَد الرَّ

 .(2)عند الرحمن عهًدا بللن، وهم المإمنون باهلل ورسله"
فً الدنٌا }َعْهًدا{ باإلٌمان به، وتصدٌك رسوله، واإللرار بما جاء به،  لال الطبري:أي:" 

 .(1)والعمل بما أمر به"
هلا استثناء منمطع ، بمعنى : لكن من اتخل عند الرحمن عهًدا ، وهو  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)ال إله إال هللا ، والمٌام بحمها"شهادة أن 
العهد: شهادة أن ال إله إال هللا، وٌتبرأ إلى هللا من الحول والمّوة وال  لال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)ٌرجو إال هللا"
ْحَمِن  لال ابن جرٌج:"  المإمنون ٌومئل بعضهم لبعض شفعاء }إِال َمِن اتََّخلَ ِعْنَد الرَّ

 .(ٔٔ)َعْهًدا{، لال: عمبل صالحا"
وسمعت اللٌث ٌمول فً هله اآلٌة: }ال ٌملكون  الشفاعة إال من اتخل  لال ابن وهب:" 

 .(ٕٔ)عند الرحمن عهدا{، لال: عهده: حفظ كتبه"
ْحَمِن َعْهًدا{ : أي بطاعته،   َفاَعةَ إِال َمِن اتََّخلَ ِعْنَد الرَّ عن لتادة، لوله :"}ال ٌَْمِلكُوَن الشَّ

ًَ لَهُ لَْوال{، لٌعلموا أن هللا ولال فً آٌة أخرى :}ال  ْحَمُن َوَرِض تَْنفَُع الشَّفَاَعةُ إِال َمْن أَِلَن لَهُ الرَّ
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول:  تًِ »ٌوم المٌامة ٌشفع المإمنٌن بعضهم فً بعض، لكر لنا أن نب إنَّ فً أُمَّ

                                                             

 . ٕ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري:(ٔ)
 .ٕ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕ٘ٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .2ٓٔ/ٕ(:صٖٔٙتفسٌر المرىن من الجامع البن وهب) (ٕٔ)



ٕٙٓ 
 

، وكنا نحّدث أن الشهٌد ٌشفع فً سبعٌن من «ثََر ِمْن بنً تَِمٌمِ َرُجبل لٌَُْدِخلَنَّ هللاُ بَِشفاَعتِِه الَجنَّةَ أكْ 
 .(ٔ)أهل بٌته"
تًِ ال ٌُْشِرُن   عن عوؾ بن مالن، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إنَّ َشفاَعِتً ِلَمْن ماَت ِمْن أُمَّ
 .(ٕ)باهللِ َشٌئًا"
هله اآلٌة : } إِال َمِن اتََّخلَ  -سعود ٌعنً ابن م -عن األسود بن ٌزٌد لال : "لرأ عبد هللا  

ْحَمِن َعْهًدا { ثم لال : اتخلوا عند هللا عهًدا ، فنن هللا ٌمول ٌوم المٌامة : "من كان له عند  ِعْنَد الرَّ
هللا عهد فلٌمم" لالوا : ٌا أبا عبد الرحمن ، فَعلمنا. لال : لولوا : اللهم ، فاطر السماوات واألرض 

لشهادة ، فننً أعهد إلٌن فً هله الحٌاة الدنٌا أنن إن تكلنً إلى عمل تمربنً من ، عالم الؽٌب وا
الشر وتباعدنً من الخٌر ، وإنً ال أثك إال برحمتن ، فاجعل لً عندن عهًدا تُإّدٌه إلً ٌوم 

 المٌامة ، إنن ال تخلؾ المٌعاد.
ابن مسعود : لال المسعودي : فحدثنً زكرٌا ، عن الماسم بن عبد الرحمن ، أخبرنا 

وكان ٌُْلِحُك بهن : خائًفا مستجًٌرا مستؽفًرا ، راهبًا راؼبًا إلٌن"
(ٖ). 

 [:12-1ٔفوائد اآلٌات:]
براءة سائر المعبودات من دون هللا من عابدٌها ٌوم المٌامة خزٌا لهم وإحمالا للعلاب   -ٔ

 علٌهم.
وجود شٌاطٌن ال عجب مما ٌشاهد من مسارعة الكافرٌن إلى الشر والفساد والشهوات ل -ٕ

 تحركهم بعنؾ إلى للن وتدفعهم إلٌه.
ال ٌنبؽً طلب العلاب العاجل ألهل الظلم ألنهم كلما ازدادوا ظلما ازداد علابهم شدة ٌوم  -ٖ

 المٌامة إل كل شًء محصى علٌهم حتى أنفاسهم محاسبون علٌه ومجزٌون به.
 بٌان كرامة المتمٌن، ومهانة المجرمٌن. -ٗ
 

 المرآن
ْحَمُن َولًَدا )}َولَالُوا   [22({ ]مرٌم : 22اتََّخذَ الرَّ
 التفسٌر:

 ولال هإالء الكفار: اتخل الرحمن ولًدا.
، منهم: النضر ابن -تعالى -لال مماتل:" من المبلئكة، حٌن لالوا إنهن بنات هللا 
 .(ٗ)الحارث"
حْ  لال الطبري:"   .(٘)َمُن َولًَدا{"ٌمول تعالى لكره: ولال هإالء الكافرون باهلل :}اتََّخلَ الرَّ
  .(ٙ)لال المرطبً:" ٌعنً: الٌهود والنصارى، ومن زعم أن المبلئكة بنات هللا" 
وهلا تمبٌح وتشنٌع لمول المعاندٌن الجاحدٌن، اللٌن زعموا أن الرحمن  لال السعدي:" 

كة بنات اتخل ولدا، كمول النصارى: المسٌح ابن هللا، والٌهود: عزٌر ابن هللا، والمشركٌن: المبلئ
 .(2)هللا، تعالى هللا عن لولهم علوا كبٌرا"

 
 المرآن

                                                             

 .ٕٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
( من طرٌك 22ٖ/ٕالحاكم فً المستدرن )ورواه ، ٕ٘ٙ/٘أخرجه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)

عبد الرحمن بن سعد عن المسعودي عن عون عن األسود بن ٌزٌد عن ابن مسعود بنحوه ، ولم ٌلكر أبا فاختة ، 
 .ولال : "هلا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه"

 .5ٖٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘٘ٔ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٔٓ٘تفسٌر السعدي: (2)



ٕٙٔ 
 

ا ) ٌْئًا إِدًّ  [22({ ]مرٌم : 22}لَمَْد ِجئْتُْم َش
 التفسٌر:
 بهله الممالة شٌئا عظًٌما منكًرا. -أٌها المائلون  -لمد جئتم 
عظٌما لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره للمائلٌن للن من خلمه: لمد جئتم أٌها الناس شٌئا  

 .(ٔ)من المول منكرا"
 .(ٕ)أي: عظٌما وخٌما" لال السعدي:" 
ا عن ابن عباس: لوله :}  ئًا إِدًّ ٌْ  .(ٖ)"ٌمول: لوال عظٌما{، َش
 .(ٗ)"ٌمول: لمد جئتم شٌئا عظٌما وهو المنكر من المول لال ابن عباس:" 
ٌْئًا إِدًّا{، لال: عظٌما   .(٘)"عن مجاهد ولتادة، لوله :"}َش
 .(ٙ)"جئتم شٌئا كبٌرا من األمر حٌن دعوا للرحمن ولدا زٌد:" لال ابن 
 

 المرآن
ا ) ْحَمِن َولًَدا 2ٓ}تََكاُد السََّماَواُت ٌَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ َوتَْنَشكُّ اِْلَْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل َهدًّ ( أَْن َدَعْوا ِللرَّ

 [2ٔ - 2ٓ({ ]مرٌم : 2ٔ)
 التفسٌر:

ِمن فظاعة للكم المول، وتتصدع األرض، وتسمط الجبال سموًطا شدًٌدا تكاد السموات ٌتشمَّْمَن 
 ؼضبًا هلل ِلنِْسبَتِهم إلٌه الولد. تعالى هللا عن للن علًوا كبًٌرا.

ٌَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ{ ]مرٌم :   [، أي:" تكاد السموات ٌتشمَّْمَن ِمن 15لوله تعالى:}تََكاُد السََّماَواُت 
 .(2)فظاعة للكم المول"

 .(1)تكاد السماوات ٌتشممن لطعا من لٌلهم" لال الطبري:" 

 .(5)[، أي:" وتتصدع األرض ؼضبا هلل"15لوله تعالى:}َوتَْنَشكُّ اأْلَْرُض{ ]مرٌم :  
 .(ٓٔ)وتكاد األرض تنشك، فتنصدع من للن" لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)أي: تتصدع وتنفطر منه" لال السعدي:" 
[، أي:"وتسمط الجبال سموًطا شدًٌدا ؼضًبا 15اْلِجَباُل َهدًّا{ ]مرٌم : لوله تعالى:}َوتَِخرُّ  
 .(ٕٔ)هلل"

ٌمول: وتكاد الجبال ٌسمط بعضها على بعض سموطا. والهد:  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)السموط"
 .(ٗٔ)أي: تندن الجبال" لال السعدي:" 
 .(٘ٔ)"كسرا" َهدًّا{:أي:لال الفراء:} 

                                                             

 .2ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٓ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .2ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٔٓ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٔٓ٘تفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .2ٖٔ/ٕمعانً المرآن: (٘ٔ)



ٕٕٙ 
 

 .(ٔ)أي: سمطت" لال ابو عبٌدة:" 
 .(ٕ)عن ابن عباس، لوله "}وتخر الجبال هدا{، ٌمول: هدما" 
 .(ٖ)الهد: االنمضاض" لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)وتخر الجبال هدا{، لال: ؼضبا هلل" عن ابن زٌد: لوله:"} 
ْحَمِن َولًَدا{ ]مرٌم :   [، أي:" من أجل أنهم نسبوا إلى هللا 5ٓلوله تعالى:}أَْن َدَعْوا ِللرَّ
 .(٘)اتخال الولد"
 .(ٙ)ألن دعوا للرحمن ولدا" لال الطبري:" 
أي: من أجل هله الدعوى المبٌحة تكاد هله المخلولات، أن ٌكون منها ما  لال السعدي:" 
 .(2)لكر"
لال الصابونً:" أي: ما ٌلٌك به سبحانه اتخال الولد، ألن الولد ٌمتضً المجانسة وٌكون  

ه عن الشبٌه والنظٌر،  .(1)والؽنً عن المعٌن والنصٌر" عن حاجة، وهو المنزَّ
لكر لنا أن كعبا كان ٌمول: ؼضبت المبلئكة، واستعرت جهنم، حٌن لالوا  لال مجاهد:" 
 .(5)ما لالوا"
إن الشرن فزعت منه السماوات واألرض والجبال، وجمٌع الخبلئك إال  لال ابن عباس:" 

لشرن إحسان المشرن، كللن نرجو الثملٌن، وكادت أن تزول منه لعظمة هللا، وكما ال ٌنفع مع ا
أن ٌؽفر هللا لنوب الموحدٌن. ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "لمنوا موتاكم شهادة أن ال إله إال هللا، فمن 
لالها عند موته وجبت له الجنة" لالوا: ٌا رسول هللا، فمن لالها فً صحته؟ لال: تلن أوجب 

جًء بالسماوات واألرضٌن وما فٌهن وما بٌنهن وما وأوجب". ثم لال: "واللي نفسً بٌده لو 
تحتهن، فوضعن فً كفة المٌزان، ووضعت شهادة أن ال إله إال هللا فً الكفة األخرى، لرجحت 

 .(ٓٔ)بهن"

 
 المرآن

ْحَمِن أَْن ٌَتَِّخذَ َولًَدا )  [2ٕ({ ]مرٌم : 2ٕ}َوَما ٌَْنبَِؽً ِللرَّ
 التفسٌر:

بعظمته، أن ٌتخل ولًدا  ألن اتخال الولد ٌدل على النمص والحاجة، وما ٌصلح للرحمن، وال ٌلٌك 
 وهللا هو الؽنً الحمٌد المبرأ عن كل النمائص.

أي : ال ٌصلح له ، وال ٌلٌك به لجبلله وعظمته   ألنه ال كؾء له من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)خلمه  ألن جمٌع الخبلئك عبٌد له"

ه له، والولد ٌشبه والده ومن جنسه ٌكون. فلو كان أن الرحمن ال شبٌ لال مكً: معناه:" 
له ولد ألشبهه، ولكان من جنسه، وهو ال شبٌه له وإال مثل، فهلا أمر ال ٌتمكن، وال ٌنبؽً أن 

 .(ٕٔ)ٌكمون، فهو مستحٌل ممتنع سبحانه ال إله إال هو"

                                                             

 .ٕٔ/ٕمجاز المرآن: (ٔ)
 .5ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .12/ٙٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 .ٕٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٓ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .2ٕٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 . 5ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري:(5)
 .5ٕ٘-1ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٓٓٙٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕٔ)



ٕٖٙ 
 

لبهم ٌمول: وما ٌصلح هلل أن ٌتخل ولدا، ألنه لٌس، كالخلك اللٌن تؽ لال الطبري:" 
الشهوات، وتضطرهم الللات إلى جماع اإلناث، وال ولد ٌحدث إال من أنثى، وهللا ٌتعالى عن أن 

 :(ٔ)ٌكون كخلمه، وللن كمول ابن أحمر
 فً رأِس َخْلماَء ِمْن َهْنماَء ُمْشِرفٍَة ... ما ٌنبؽً ُدونَها َسْهٌل وال َجَبلُ 

 .(ٕ)ٌعنً: ال ٌصلح وال ٌكون"
أي: ال ٌلٌك وال ٌكون }للرحمن أن ٌتخل ولدا{ وللن ألن اتخاله الولد،  لال السعدي:" 

ٌدل على نمصه واحتٌاجه، وهو الؽنً الحمٌد. والولد أٌضا، من جنس والده، وهللا تعالى ال شبٌه 
 .(ٖ)له وال مثل وال سمً"

 
 المرآن

ْحَمنِ   [2ٖ({ ]مرٌم : 2َٖعْبًدا ) }إِْن كُلُّ َمْن فًِ السََّماَواِت َواِْلَْرِض إاِلَّ آتًِ الرَّ
 التفسٌر:

ما كل َمن فً السموات من المبلئكة، وَمن فً األرض من اإلنس والجن، إال سٌؤتً ربه ٌوم 
 المٌامة عبًدا للٌبل خاضعًا ممًرا له بالعبودٌة.

لال مماتل:" من المبلئكة وؼٌرهم وعزٌر، وعٌسى، ومرٌم، وؼٌرهم فهإالء فً  
 .(ٗ)ه بالعبودٌة"األرض، إال وهو ممر ل

لال الطبري:" ٌمول: ما جمٌع من فً السماوات من المبلئكة، وفً األرض من البشر  
واإلنس والجن، إال ٌؤتً ربه ٌوم المٌامة عبدا له، للٌبل خاضعا، ممرا له بالعبودٌة، ال نسب بٌنه 

 .(٘)وبٌنه"
ألنه ال كؾء له من  أي : ال ٌصلح له ، وال ٌلٌك به لجبلله وعظمته   لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)خلمه  ألن جمٌع الخبلئك عبٌد له"
أي: للٌبل منمادا، ؼٌر متعاص وال ممتنع، المبلئكة، واإلنس، والجن  لال السعدي:" 

وؼٌرهم، الجمٌع ممالٌن، متصرؾ فٌهم، لٌس لهم من الملن شًء، وال من التدبٌر شًء، فكٌؾ 
 .(2)ٌكون له ولد، وهلا شؤنه وعظمة ملكه؟"

 المرآن
ا )  [2ٗ({ ]مرٌم : 2ٗ}لَمَْد أَْحَصاهُْم َوَعدَّهُْم َعدًّ

 التفسٌر:
 لمد أحصى هللا سبحانه وتعالى َخْلمَه كلهم، وعلم عددهم، فبل ٌخفى علٌه أحد منهم.

                                                             

 تعدى به، سمٌته إٌاه ودعوته بزٌد، ودعوته: لال. الباهلً أحمر ابن إلى ونسبه( . دعا: اللسان) فً البٌت(ٔ)
 لها أهوى: وأراد اسمٌه، أي. البٌت. . . " لها أهوى: " الباهلً أحمر ابن لال الحرؾ  إسماط بعد الفعل

 أحمر ابن بٌت وأنشد جعلوا، أي( : ولدا للرحمن دعوا أن) وجل عز ولوله وأوصل الحرؾ فحلؾ بمشمص،
 من والمشمص".  البٌت. . . تصٌحا تدعو من رب أال: " الشاعر لول ومثله وأسمً  أجعل كنت أي: ولال أٌضا
: وحشر محشور وسهم( . شمص: اللسان) المعبلة فهو عرٌضا كان فنلا عرٌض، ؼٌر طوٌبل كان ما: النصال
 كتاب وفً. ممزق ممطع: مشبرق ثوب: ٌمال مزلها،: وشبرلها. حشر دلٌك لطٌؾ وكل الرٌش، للل مستوى
 للى، ٌصلحها ما أسمً علٌها إشفاتً من كنت: ٌمول( : 511 ص أباد حٌدر طبع لتٌبة البن الكبٌر المعانً)

 الخفٌؾ السهم: والحشر تسمونه؟ ما أي فٌكم؟ هلا تدعون ما: تمول أسمً  أي"  أدعو"  ولوله. ٌإلٌها ما فكٌؾ
 اللي: المرد: ولٌل العٌن  فً ٌنمطع اللي هو: والمرد األسود الكحل: واإلثمد. ورصافه لصبه شد لد اللي الرٌش
 .علٌها حلري من للى، اإلثمد أسمً كنتم: والمعنى. ببعض بعضه لصك
 .ٕٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٓ٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٓٗٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٔٓ٘تفسٌر السعدي: (2)
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[، أي:" لمد أحصى هللا سبحانه وتعالى َخْلمَه 5ٗلوله تعالى:}لَمَْد أَْحَصاهُْم{ ]مرٌم :  
 .(ٔ)كلهم"
 .(ٕ)الطبري:" لمد أحصى الرحمن خلمه كلهم"لال  
 .(ٖ") أي: علمهم لال مكً: " 
أي: لمد أحاط علمه بالخبلئك كلهم، أهل السماوات واألرض، وأحصاهم  لال السعدي:" 

 .(ٗ)وأحصى أعمالهم، فبل ٌضل وال ٌنسى، وال تخفى علٌه خافٌة"
وعلم عددهم، فبل ٌخفى علٌه أحد [، أي:" 5ٗلوله تعالى:}َوَعدَّهُْم َعدًّا{ ]مرٌم :  
 .(٘)منهم"
لال الطبري:" فبل ٌخفى علٌه مبلػ جمٌعهم، وعرؾ عددهم، فبل ٌعزب عنه منهم  
 .(ٙ)أحد"

 .(2")وعدهم أجمعٌن، فبل ٌخفى علٌه مبلػ جمٌعهم لال مكً: أي:" 
 المرآن

 [2٘({ ]مرٌم : 2٘}َوكُلُُّهْم آتٌِِه ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فَْرًدا )
 التفسٌر:

 وسوؾ ٌؤتً كل فرد من الخلك ربه ٌوم المٌامة وحده، ال مال له وال ولد معه.
 .(1)لال مماتل:" ٌعنً: وحده لٌس معه من دنٌاه شًء" 
لال الطبري:" ٌمول: وجمٌع خلمه سوؾ ٌرد علٌه ٌوم تموم الساعة وحٌدا ال ناصر له  

 .(5)وٌصنع به ما هو صانع"من هللا، وال دافع عنه، فٌمضً هللا فٌه ما هو لاض، 
أي : ال ناصر له وال مجٌر إال هللا وحده ال شرٌن له ، فٌحكم فً خلمه  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)بما ٌشاء ، وهو العادل اللي ال ٌظلم مثمال لَّرة ، وال ٌظلم أحدا "

أي: ال أوالد، وال مال، وال أنصار، لٌس معه إال عمله، فٌجازٌه هللا  لال السعدي:" 
ٌوفٌه حسابه، إن خٌرا فخٌر، وإن شرا فشر، كما لال تعالى: }َولَمَْد ِجئْتُُمونَا فَُراَدى َكَما َخلَْمَناكُْم و

ة{ ]األنعام :  َل َمرَّ  .(ٔٔ)[ "5ٗأَوَّ
 [:5٘-11فوائد اآلٌات:]

 عظم الكلب على هللا بنسبة الولد أو الشرٌن إلٌه أو المول علٌه بدون علم.  -ٔ
المخلولات من أجلها إلى أحمرها لٌس فٌها ؼٌر عبد هلل فنسبة اإلنسان أو بٌان أن كل  -ٕ

 الجان أو الملن إلى هللا تعالى هً عبد لرب مالن لاهر عزٌز حكٌم.
بٌان إحاطة هللا بخلمه ومعرفته لعددهم فبل ٌؽٌب عن علمه أحد منهم، وال ٌتخلؾ عن  -ٖ

 المٌامة فردا. مولؾ المٌامة فرد منهم إل الكل ٌؤتً هللا تعالى ٌوم
 

 المرآن
ا ) ْحَمُن ُودًّ اِلَحاِت َسٌَْجعَُل لَُهُم الرَّ  [2ٙ({ ]مرٌم : 2ٙ}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 التفسٌر:
                                                             

 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٓٙٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٔٓ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٓٙٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .ٓٗٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٔٓ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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إن اللٌن آمنوا باهلل واتَّبَعوا رسله وعملوا الصالحات َوْفك شرعه، سٌجعل لهم الرحمن محبة 
 ومودة فً للوب عباده.
 اآلٌة لوالن: فً سبب نزول

 .(ٔ). لاله ابن عباس-رضً هللا عنه-أحدهما: أنها نزلت فً علً بن ابً طالب
وللن أنه:" لما هاجر إلى المدٌنة،  -رضً هللا عنه-عبد الرحمن بن عوؾالثانً: أنها نزلت فً 

وجد فً نفسه على فراق أصحابه بمكة، منهم شٌبة بن ربٌعة، وعتبة بن ربٌعة، وأمٌه بن خلؾ، 
ا{"فؤ ْحَمُن ُودًّ اِلَحاِت َسٌَْجعَُل لَُهُم الرَّ نزل هللا تعالى: }إِنَّ الَِّلٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

(ٕ). 
اِلَحاِت{ ]مرٌم :   [، أي:" إن اللٌن آمنوا باهلل 5ٙلوله تعالى:}إِنَّ الَِّلٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

واتَّبَعوا رسله وعملوا الصالحات َوْفك شرعه"
(ٖ). 

لال الطبري: ٌمول: " إن اللٌن آمنوا باهلل ورسله، وصدلوا بما جاءهم من عند ربهم،  
 .(ٗ)فعملوا به، فؤحلوا حبلله، وحرموا حرامه"

ْحَمُن ُودًّا{ ]مرٌم :   [، أي:" سٌجعل لهم الرحمن محبة 5ٙلوله تعالى:}َسٌَْجعَُل لَُهُم الرَّ
 .(٘)ومودة فً للوب عباده"

 .(ٙ): " فً الدنٌا، فً صدور عباده المإمنٌن"لال الطبري: أي 
هلا من نعمه على عباده، اللٌن جمعوا بٌن اإلٌمان والعمل الصالح، أن  لال السعدي:" 

وعدهم أنه ٌجعل لهم ودا، أي: محبة وودادا فً للوب أولٌائه، وأهل السماء واألرض، وإلا كان 
م من الخٌرات والدعوات واإلرشاد لهم فً الملوب ود تٌسر لهم كثٌر من أمورهم وحصل له

والمبول واإلمامة ما حصل، ولهلا ورد فً الحدٌث الصحٌح: " إن هللا إلا أحب عبدا، نادى 
جبرٌل: إنً أحب فبلنا فؤحبه، فٌحبه جبرٌل، ثم ٌنادي فً أهل السماء: إن هللا ٌحب فبلنا 

نما جعل هللا لهم ودا، ألنهم ، وإ(2)«فؤحبوه، فٌحبه أهل السماء، ثم ٌوضع له المبول فً األرض

 .(1)ودوه، فوددهم إلى أولٌائه وأحبابه"
 .(5)لوله :"}سٌجعل لهم الرحمن ودا{، لال: محبة فً المسلمٌن فً الدنٌا" لال مجاهد: 
ٌحبهم وٌحببهم إلى  . وفً رواٌة:"(ٓٔ)ٌحبهم وٌحببهم إلى خلمه" لال مجاهد:" 
 .(ٔٔ)المإمنٌن"
 .(ٕٔ)الناس فً الدنٌا"لال ابن عباس: "محبة فً  
 .(ٖٔ)ٌحبهم وٌحببهم" لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)الود من المسلمٌن فً الدنٌا، والرزق الحسن، واللسان الصادق" لال ابن عباس:" 
 .(٘ٔ)ما ألبل عبد إلى هللا إال ألبل هللا بملوب العباد إلٌه. وزاده من عنده" لال لتادة:" 

                                                             

 .1ٗٔ/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٖٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .(ٖ٘ٙ، رلم 1ٙ/ٕ( ، وابن حبان )2ٖٕٙ، رلم ٖٕٓٓ/ٗ( ، ومسلم )5ٖٗٔ، رلم ٖٔٗ/ٕأخرجه أحمد )(2)
 .ٔٓ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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كان ٌمول: ما ألبل عبد بملبه إلى هللا، إال ألبل هللا لكر لنا أن هرم بن حٌان  لال لتادة:" 
 .(ٔ)بملوب المإمنٌن إلٌه، حتى ٌرزله مودتهم ورحمتهم"

ما من الناس عبد ٌعمل خٌرا وال ٌعمل شرا، إال :"-رضً هللا عنه-لال عثمان بن عفان 
 .(ٕ)كساه هللا رداء عمله"

 المرآن
ا )}فَِإنََّما ٌَسَّْرنَاهُ بِِلَسانَِن  َر بِِه اْلُمتَِّمٌَن َوتُْنِذَر بِِه لَْوًما لُدًّ  [22({ ]مرٌم : 22ِلتُبَّشِ

 التفسٌر:
ؾ به  فننما ٌسَّرنا هلا المرآن بلسانن العربً أٌها الرسول  لتبشر به المتمٌن من أتباعن، وتخّوِ

 المكلبٌن شدٌدي الخصومة بالباطل.
َر بِِه اْلُمتَِّمٌَن{ ]مرٌم : لوله تعالى:}فَنِنََّما ٌَسَّْرنَاهُ   [، أي:" فننما ٌسَّرنا هلا 52بِِلَسانَِن ِلتُبَّشِ

 .(ٖ)المرآن بلسانن العربً أٌها الرسول لتبشر به المتمٌن من أتباعن"
لال الطبري:" فننما ٌسرنا ٌا دمحم هلا المرآن بلسانن، تمرإه لتبشر به المتمٌن اللٌن اتموا  

 .(ٗ)، واجتناب معاصٌه بالجنة"عماب هللا، بؤداء فرائضه
ٌخبر تعالى عن نعمته تعالى، وأن هللا ٌسر هلا المرآن الكرٌم بلسان  لال السعدي:" 

الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٌسر ألفاظه ومعانٌه، لٌحصل الممصود منه واالنتفاع به، }لتبشر به المتمٌن{ 
 .(٘)ولكر األسباب الموجبة للبشارة" بالترؼٌب فً المبشر به من الثواب العاجل واآلجل،

ا{ ]مرٌم :   ؾ به المكلبٌن شدٌدي 52لوله تعالى:}َوتُْنِلَر بِِه لَْوًما لُدًّ [، أي:" وتخّوِ
 .(ٙ)الخصومة بالباطل"

لال الطبري:" ٌمول: ولتنلر بهلا المرآن علاب هللا لومن من لرٌش، فننهم أهل لدد  
 .(2)د: شدة الخصومة"وجدل بالباطل، ال ٌمبلون الحك. والل

 :(1)هو الشدٌد الخصومة اللي ال ٌمبل الحك وٌدعى الباطل، لال مهلهل لال أبو عبٌدة:" 
 .(5)إّن تحت األحجار حّدا ولٌنا ... وخصٌما ألّد لا مؽبلق"

 .(ٓٔ)ٌمول: لتنلر به لوما ظلمة" لال ابن عباس:" 
. ولال فً (ٔٔ)أي: جداال بالباطل، لوي لدة وخصومة" "}َوتُْنِلَر بِِه لَْوًما لُدًّا{، عن لتادة: 
 .(ٕٔ)جداال بالباطل" رواٌة:"
  .(ٗٔ)فجارا" ، ولال فً رواٌة:"(ٖٔ)عن مجاهد، لوله: "}لدا{، لال: ال ٌستمٌمون" 
"}َوتُْنِلَر بِِه لَْوًما لُدًّا{، لال: صما عن الحك" عن الحسن: 

(ٔ٘). 

                                                             

 .ٕٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 . ٔٓ٘تفسٌر السعدي:(٘)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 وٌروى المبرد، ولال ،ٕٕٔ/ ٗ العٌنً فى بٌتا ٘ٔ كلمة ومن( ؼلك) والتاج واللسان ٕ٘ ص الكامل فى(1)
 علك إلا أنه ٌرٌد فننما «معبلن لا» لال ومن الخصم، على الحجة ٌؽلك أنه فتؤوٌله للن روى فمن «مؽبلق»

 .منه ٌتخلص لم خصما
 .ٖٔ/ٕمجاز المرىن: (5)
 .ٖٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٗٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٗٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٗٙ/1ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٕ)"(ٔ)هللا: }َوهَُو أَلَدُّ اْلِخَصاِم{ األلد: الظلوم، ولرأ لول لال ابن زٌد:" 
}وتنلر به لوما لدا{، أي: شدٌدٌن فً باطلهم، ألوٌاء فً كفرهم، فتنلرهم.  لال السعدي:" 

فتموم علٌهم الحجة، وتتبٌن لهم المحجة، فٌهلن من هلن عن بٌنة، وٌحٌا من حً عن بٌنة. ثم 
 .(ٖ)توعدهم بنهبلن المكلبٌن لبلهم"

 
 المرآن

 [22({ ]مرٌم : 22}َوَكْم أَْهلَْكنَا لَْبلَُهْم ِمْن لَْرٍن َهْل تُِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد أَْو تَْسَمُع لَُهْم ِرْكًزا )

 التفسٌر:
من األمم السابمة لبل لومن، ما ترى منهم أحًدا وما تسمع لهم  -أٌها الرسول  -وكثًٌرا أهلكنا 

م كما أهلكنا السابمٌن من لبلهم. وفً هلا تهدٌد ووعٌد صوتًا، فكللن الكفار من لومن، نهلكه
 بنهبلن المكلبٌن المعاندٌن.

أٌها الرسول  -[، أي:" وكثًٌرا أهلكنا 51لوله تعالى:}َوَكْم أَْهلَْكَنا لَْبلَُهْم ِمْن لَْرٍن{ ]مرٌم :  
 .(ٗ)من األمم السابمة لبل لومن" -

كنا ٌا دمحم لبل لومن من مشركً لرٌش، من لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: وكثٌرا أهل 
 .(٘)لرن، ٌعنً من جماعة من الناس، إلا سلكوا فً خبلفً وركوب معاصً مسلكهم"

من لوم نوح، وعاد، وثمود، وفرعون، وؼٌرهم من المعاندٌن  لال السعدي:أي:" 
 .(ٙ)المكلبٌن، لما استمروا فً طؽٌانهم، أهلكهم هللا فلٌس لهم من بالٌة"

 .(2)[، أي:" هل ترى منهم أحداً؟"51تعالى:}َهْل تُِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد{ ]مرٌم : لوله  
 .(1)لال الطبري:" ٌمول: فهل تحس أنت منهم أحدا ٌا دمحم فتراه وتعاٌنه" 
 .(5)لال لتادة:" هل ترى عٌنا" 

بؽٌر  -لال الزجاج:" ٌمال: هل أحسست صاحبن، أي: هل رأٌته، وتمول: لد حسسهم  
 .(ٓٔ)إلا لتلهم" -ألؾ 

 .(ٔٔ)[، أي:" أو تسمع صوتاً خفٌاً؟"51لوله تعالى:}أَْو تَْسَمُع لَُهْم ِرْكًزا{ ]مرٌم :  
لال الطبري:" ٌمول: أو تسمع لهم صوتا، بل بادوا وهلكوا، وخلت منهم دورهم،  

للن لومن وأوحشت منهم منازلهم، وصاروا إلى دار ال ٌنفعهم فٌها إال صالح من عمل لدموه، فك
 هإالء، صائرون إلى ما صار إلٌه أولئن، إن لم ٌعالجوا التوبة لبل الهبلن.

 :(ٕٔ)فً كبلم العرب: الصوت الخفً، كما لال الشاعر« الركز»لال الطبري: و
                                                             

 .[ٕٗٓ]البمرة : (ٔ)
 .ٕٗٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 . ٔٓ٘تفسٌر السعدي:(ٖ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 . ٔٓ٘تفسٌر السعدي:(ٙ)
 .1ٕٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕ٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٕٓ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 للمعلمات الزوزنً وشرح 2ٗ - ٖٙ ص العرب أشعار جمهرة) العامري ربٌع بن لبٌد معلمة من البٌت(ٕٔ)

 والركز: لال".  األنٌس رجز وتسمعت: " الجمهرة فً والرواٌة( . العشر للمصائد التبرٌزي وشرح السبع،
 أي: ؼٌب ظهر عن. اإلنس: واألنٌس. بالتشدٌد رزا وٌروي".  ركزا لهم تسمع أو: " تعالى لال. الخفً الصوت
: وٌروى: لال. األنٌس رز وتسمعت: التبرٌزي وفً. علم أو أرض من عنن توارى ما والؽٌب. خفً مكان
. الخفً الصوت والركز والرز. الناس تر ولم. فؤفزعها. الناس صوت البمرة سمعت أي. األنٌس ركز توجست
: معناه":  سمامها األنٌس. " ترى ال حٌث من تسمع أي حجاب، وراء من: معناه"  ؼٌب ظهر عن"  ولوله
 وفً للرز، ضمٌر: راءها وفاعل البمرة ضمٌر تسمعت وفاعل أفزعها أي وراعها ٌصٌدها أي هبلكها، واألنٌس
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ٌٍْب واألنٌُِس َسماُمها" َسْت ِلْكَر األنٌِِس َفراَعها ... َعْن َظْهِر َؼ فَتَوجَّ
(ٔ). 

 .(ٕ)ْكًزا{:" صوتا خفٌا بلؽة لرٌش"لال  الماسم بن سبلم:}رِ  
 .(ٖ)الصوت"«: الركز» لال الفراء:" 
 .(ٗ)الصوت الخفً"«: الركز»لال الزجاج:"  
 .(٘)فً اللؽة: الصوت الخفً اللي ال ٌكاد ٌتبٌن"« الركز» لال النحاس:" 
 .(ٙ)ملسو هيلع هللا ىلص" -ٌعنً: صوتا، ٌحلر بمثل علاب األمم الخالٌة لئبل ٌكلبوا دمحما لال مماتل:" 
 .(2)عن ابن عباس والضحان، لوله :" }أَْو تَْسَمُع لَُهْم ِرْكًزا{، لال: صوتا" 
 .(1)لال لتادة:" ٌمول: هل تسمع من صوت" 
 .(5)الحس"«: الركز»لال سفٌان:" أو تسمع لهم حسا، و 
أي: لم ٌبك منهم عٌن وال أثر، بل بمٌت أخبارهم عبرة السعدي فً اآلٌة:"لال  

 .(ٓٔ)للمعتبرٌن، وأسمارهم عظة للمتعظٌن"
فكل مؽٌب فً األرض مركوز فٌها مما ؼٌبه هللا عز وجل فٌها أو مما  لال الطحاوي:" 

 .(ٔٔ)ؼٌبه بنو آدم"
 .(ٕٔ)لن األولون؟":"كان سلمان إلا مر بخراب لال: ٌا خرب الخربٌن أٌن أهلٌل  

 [:51-5ٙفوائد اآلٌات:]
 أعظم بشرى تحملها اآلٌة األولى وهً حب هللا وأولٌائه لمن آمن وعمل صالحا. -ٔ
بٌان كون المرآن مٌسرا أن نزل بلؽة النبً ملسو هيلع هللا ىلص من أجل البشارة ألهل اإلٌمان والعمل  -ٕ

 الصالح والنلارة ألهل الشرن والمعاصً.
والطؽاة من الناس أن ٌحل بهم ما حل بمن لبلهم من هبلن ودمار والوالع إنلار العتاة  -ٖ

 شاهد أٌن أهل المرون األولى؟
 «آخر تفسٌر سورة )مرٌم(، والحمد هلل وحده»

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                               

 .له التبرٌزي شرح بمثل البٌت شرح ثم األنٌس، رز وتوجست الزوزنً
 .ٕٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1لؽات المبائل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٕ)
 .2ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٖٙ/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .ٔٗٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕ٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕ٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕ٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 . ٔٓ٘تفسٌر السعدي:(ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٔأحكام المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٖٗالنكت فً المرآن الكرٌم: (ٕٔ)
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 «طه» تفسٌر سورة 
وهً السورة األولى من فً ترتٌب المصحؾ، « العشرون»هً السورة «: طه»سورة 

مائة ( ٓٗٔ، وعدد آٌاتها: )(ٔ)«مرٌم»سورة:  نزلت بعدالمجموعة الثالثة من لسم المئٌن، 
( ومائة وأربع ٖٗٔ( ومائة وخمس وثبلثون عند الكوفٌٌن، )ٖ٘ٔ، )وأربعون عند الشامٌٌن

ها: ، وحروفألؾ وثبلثمائة وإحدى وأربعون( ٖٔٗٔوثبلثون عند الحجازٌٌن، وكلماتها: )
 .(ٕ)خمسة آالؾ ومائتان واثنان وأربعون حرفا (ٕٕٗ٘)

[، }َما َؼِشٌَُهم{ ]طه : ٔ({ ]طه : ٔواآلٌات المختلؾ فٌها إحدى وعشرون آٌة: }طه )
ٌْتَُهْم َضلُّوا{ ]طه : 21 [، }َونَْلكَُرَن ٖٖ}نَُسبَِّحَن َكثًٌِرا{ ]طه :  موضع : (ٖ)[،  درثه5ٕ[، }َرأَ

[، }أَْهِل ٓٗ[، فتونا، لنفسى }َواَل تَْحَزن{ ]طه : 5ٖ}َمَحبَّةً ِمّنًِ{ ]طه : [، َٖٗكثًٌِرا{ ]طه : 
َنا إِلَى ُموَسى{ ]طه : 2ٗ[، }َمعَنَا َبنًِ إِْسَرائٌِل{ ]طه : َٓٗمْدٌَن{ ]طه :  ٌْ [ أسفا 22[، ولمد }أَْوَح

ٌِْهْم لَ 1ٙ[، }َوْعًدا َحَسنًا { ]طه : 11}َوإِلَهُ ُموَسى{ ]طه :  {، 15ْوًل{ ]طه : [، }إِلَ [ }السَّاِمِريُّ
ْنٌَا{ ]طه : ٖٕٔفنسى، صفصفا }ِمنًِّ هًُدى{ ]طه :  ٌَاِة الدُّ  .(ٗ)[ٖٔٔ[، }َزْهَرةَ اْلَح

[، وعلى الواو }َضلُّوا{ ]طه 21، وعلى المٌم } َما َؼِشٌَُهْم{ ]طه : «ٌوما»وفواصل آٌاتها 
 :5ٕ](٘). 
 :أسماء السورة 
 :طه»سورة اسمها التولٌفً:  -أوال:» 

المنطوق بهما فً أولها، ولد وردت هله « طه»سمٌت هله السورة باسم الحرفٌن 
كما سٌؤتً بٌانه فً فضائل السورة، كما وردت تسمٌتها فً كبلم  -ملسو هيلع هللا ىلص-التسمٌة عن النبً

 :-رضً هللا عنهم-الصحابة
ن ختنن وأختن لد صبوا عن أنس بن مالن ، لال: "خرج عمر متملدا السٌؾ ، فمٌل له: إ -

، فؤتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرٌن ٌمال له: خباب ، وكانوا ٌمرإون طه ، 
فمال: أعطونً الكتاب اللي عندكم ألرأه وكان عمر ٌمرأ الكتاب ، فمالت له أخته: إنن 
رجس، وال ٌمسه إال المطهرون ، فمم فاؼتسل أو توضؤ، فمام عمر فتوضؤ ثم أخل 

  .(ٙ)طه " الكتاب فمرأ
 .(2)، لال:"نزلت سورة طه بمكة"-رضً هللا عنهما-وعن ابن عباس -
 .(1)، لال:"نزلت سورة طه بمكة"-رضً هللا عنهما-وعن ابن الزبٌر -

 وبللن سمٌت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر وفً كتب السنة.
 :وجه التسمٌة 

                                                             

 .5ٗ/ٖ، الكشاؾ:1ٓٔانظر: اسرار ترتٌب المرآن للسٌوطً: (ٔ)
 ".روٌنا عن ابن عباس وجابر بن زٌد فً ترتٌب النزول: أن طه نزلت بعد سورة مرٌم لال السٌوطً:"

ونزلت سورة مرٌم فٌما بٌن الهجرة إلى الحبشة وحادثة اإلسراء، فٌكون نزول سورة طه فً للن التارٌخ أٌضا. 
المرآنٌة خصائص  . ]انظر: الموسوعةأي بعد السنة السابعة من البعثة ولبل السنة الحادٌة عشرة من البعثة

 [ٕٕٔ/٘السور:
 .ٖٓٔ/ ٔانظر: بصائر لوى التمٌٌز فى لطائؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
ترن  :وٌظهر أنها فى األصل )ترن( أىلال المحمك: هله الكلمة ؼٌر واضحة ، ,. ٖٓٔ/ٔكلا فً البصائر: (ٖ)

 ترن موضع لم ٌعد.
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٗ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (٘)
 ".الماسم بن عثمان لٌس بالموي . ولال:"ٕٕٔ/ٔ(:صٔٗٗأخرجه الدارلطنً فً سننه) (ٙ)
 ، وعزاه إلى النحاس وابن مردوٌه.1ٗ٘/٘اورده السٌوطً فً الدر المنثور: (2)
 ، وعزاه إلى ابن مردوٌه.1ٗ٘/٘اورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (1)
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ٌَْن اْلمُْرآَن ٔ}طه ) البتداء السورة بالنداء بها، لال تعالى:« طه»سمٌت سورة  ( َما أَْنَزْلنَا َعلَ
ولد لٌل فً المراد من هله التسمٌة ألوال كثٌرة  تُْعَرؾ فً كتب [،  ٕ - ٔ({ ]طه : ِٕلتَْشمَى )

 .  -إن شاء هللا-التفسٌر، وكما سٌاتً بٌانه
وتسلٌة عما ٌلماه من  وهو اسم من أسماء النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، وفً للن تكرٌم له،لال الزحٌلً: "
 .(ٔ)إعراض لومه"

 
 :أسماإها اإلجتهادٌة:  -ثانٌا 
 الكلٌم»االسم اِلول: سورة:» 

، وأورده االلوسً فً (ٖ)، والسٌوطً(ٕ)، كما لكره السخاوي«الكلٌم»وتسمى اٌضا بسورة
 ما ٌثبت هله التسمٌة. وهللا أعلم.  -ملسو هيلع هللا ىلص-، ولم ٌرد عن النبً(ٗ)تفسٌره

 موسى»االسم الثانً: سورة:» 
، (ٙ)، ولكرها البماعً(٘)«سورة موسى»أنها تسمى « كامله»الهللً فً لكر 
فمد تضمنت حدٌثاً  ،(1)، وعلل تسمٌتها بللن الشتمالها على لصته مفصلة(2)والفٌروزآبادي

 ولومه. -علٌه السبلم- مستفٌضاً عن موسى
،  او اصحابه، إنما هو من إجتهاد بعض العلماء -ملسو هيلع هللا ىلص-ولم ٌثبت هلا االسم عن الرسول 

 .-علٌه السبلم-من لصة السورة، ألن موسى ٌطلك على الكلٌم، والكلٌم هو موسى
 :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 اختلؾ أهل التفسٌر فً مكان نزول السورة على ثبلثة ألوال:
، (ٕٔ)، وٌحٌى بن سبلم(ٔٔ)ومماتل، (ٓٔ)، وابن الزبٌر(5)أحدها: أنها مكٌة كلها. لاله ابن عباس

، (2ٔ)، والسمعانً(ٙٔ)، والواحدي(٘ٔ)، ومكً بن ابً طالب(ٗٔ)، وابن ابً زمنٌن(ٖٔ)وابن لتٌبة

 ، وؼٌرهم.(1ٔ)والبؽوي
 .(5ٔ)هً مكٌة كلها باجماعهم" لال ابن الجوزي:" 
 .(ٕٓ)سورة طه مكٌة اتفالا" لال العّز بن عبدالسبلم:" 

                                                             

 .2ٗٔ/ٙٔانظر: التفسٌر المنٌر: (ٔ)
 .55ٔ/ٕانظر: جمال المراء: (ٕ)
 .55ٔ/ٔانظر: اإلتمان: (ٖ)

 ،«سورة الكلٌم» :تسمى «طه»فً جمال المراء للسخاوي أن سورة  »: 55ٔ/ ٔ اإلتمان فً السٌوطً ٌمول
 .51ٔ/ٖ، 21ٕ/ٕ:المرآن إعجاز فً األلران معترن فً كتابه: السخاوي عن للن نمل السٌوطً وأعاد
 .2ٗٔ/٘ٔانظر: روح المعانً: (ٗ)
 21ٕ/ٕ، ومعترن األلران:55ٔ/ٔعزاه ؼلٌه السٌوطً فً اإلتمان:  (٘)
 .2ٕٙ/ٕانظر: مصاعد النظر لئلشراؾ على مماصد السور: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٔانظر: البصائر: (2)
 انظر: المصدر نفٌه والصحٌفة نفسها. (1)
 ، وعزاه إلى النحاس وابن مردوٌه.1ٗ٘/٘اورده السٌوطً فً الدر المنثور: (5)
 ، وعزاه إلى ابن مردوٌه.1ٗ٘/٘اورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٓٔ)
 .5ٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕٔ٘/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .22ٕانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .ٓٔٔ/ٖزمنٌن:اظر: تفسٌر الن ابً  (ٗٔ)
 .٘ٓٙٗ/2انظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (٘ٔ)
 .55ٔ/ٖانظر: التفسٌر الوسٌط: (ٙٔ)
 .1ٖٔ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (2ٔ)
 .5ٕ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٖزاد المسٌر: (5ٔ)
 .5ٕٕ/ٕتفسٌر العز بن عبدالسبلم: (ٕٓ)
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مّكٌّة إجماعا"لال الفٌروزآبادي: "السورة  
(ٔ). 

. لاله مرعً [ اآلٌة نزلت بالمدٌنةٖٓٔأنها مكٌة إال آٌة }فَاْصبِْر َعلَى َما ٌَمُولُوَن { ]طه : الثانً: 
 . (ٕ)الكرمً

، (٘)، وابن جزي(ٗ)، فمدنٌتان. لاله الزمخشري(ٖ)[ ٖٔٔو  ٖٓٔمّكٌّة إاّل آٌتً :]الثالث: انها 
 .(ٙ)ولكره المراؼً

 مرٌم»مع سورة « طه»مناسبة سورة:» 
 من وجوه المناسبة بٌن السورتٌن:

لصص عدد من األنبٌاء والمرسلٌن، بعضها بطرٌك البسط « مرٌم»إنه لما لكر فى سورة  -ٔ
واإلطناب كمصص زكرٌا وٌحٌى وعٌسى علٌهم السبلم، وبعضها بٌن البسط واإلٌجاز 

السبلم، ثم أشار إلى كمصص إبراهٌم علٌه السبلم، وبعضها موجز مجمل كمصة موسى علٌه 
لكر هنا لصة موسى التً أجملت فٌما سلؾ، واستوعبها ؼاٌة  -بمٌة النبٌٌن باإلجمال

 إال اسمه فحسب.« مرٌم»االستٌعاب، ثم فصل لصة آدم علٌه السبلم، ولم ٌلكر فى سورة 
  إنه روى عن ابن عباس أن هله السورة نزلت بعد سالفتها. -ٕ
لسورة السابمة ومناسب له فى المعنى، إل لكر فى آخر تلن إن أول هله السورة متصل بآخر ا -ٖ

أنه إنما ٌسر المرآن بلسانه العربً المبٌن، لٌكون تبشٌرا للمتمٌن وإنلارا للمعاندٌن، وفى أوائل 
 .(2)هله ما ٌإكد هلا المعنى

 أؼراض السورة ومماصدها 
د من إرساله وإنزال المرآن علٌه أن ٌشمى افتتحت السورة بمبلطفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص بؤن هللا لم ٌُرِ 

كر بالمرآن من ٌخاؾ وعٌده. وفً  بللن، أي تصٌبه المشمة، وٌُضنٌه التعب، ولكن أراد أن ٌُلِّ
ً بشؤن المإمنٌن اللٌن آمنوا بؤنهم كانوا من أهل الخشٌة، ولوال للن لما ادكروا  هلا تنوٌه أٌضا

 .بالمرآن
من أمر الرسول علٌه الصبلة والسبلم باالضطبلع بؤمر  وفً هله الفاتحة تمهٌد لما ٌَِرد

ً فً  موسى التبلٌػ، وبكونه من أولً العزم من الرسل، مثل علٌه السبلم، وأن ال ٌكون مفرطا
 .علٌه السبلم لبل نزوله إلى األرض آدم العزم، كما كان

به، إنما هً الدعوة والتلكرة، وهً فرسالته ملسو هيلع هللا ىلص لٌست ِشموة كُتبت علٌه، ولٌست عناء ٌُعَلَّب 
التبشٌر واإلنلار. وأَْمُر الخلك بعد للن إلى هللا الواحد اللي ال إله ؼٌره، المهٌمن على ظاهر 
الكون وباطنه، الخبٌر بظواهر الملوب وخوافٌها، اللي تخضع له الجباه، وٌرجع إلٌه الناس 

 . ٌشمى  ألنهم ٌكلبون وٌكفرونطائعهم وعاصٌهم، فبل على الرسول ممن ٌكلب وٌكفر، وال
ِ بساط الممارعة   ًّ وجاءت خاتمة السورة كؤبلػ خواتم الكبلم  إلٌلانها بانتهاء المحاجة، وط

ٌَْن  فانتظمت بما ٌشبه رد العجز على الصدر  فكانت فاتحة السورة لوله سبحانه: }َما أَْنَزْلنَا َعلَ
[  وُختمت بما ٌدل على أنه صلى هللا ٖ - ٕ({ ]طه : َٖمْن ٌَْخَشى )( إِالَّ تَْلِكَرةً لِ ٕاْلمُْرآَن ِلتَْشمَى )

علٌه وسلم لد بلَّػ كلَّ ما بعث به من اإلرشاد واالستدالل، فنلا لم ٌهتدوا بهدٌه، ولم ٌؤتمروا 
 .بؤمره، فنن فً أدائه لرسالة ربه، وتلكٌره بننعامه وفضله ما ٌثلج صدره

                                                             

 .ٖٓٔ/ ٔبصائر لوى التمٌٌز فى لطائؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي: (ٔ)
 .5ٖٔ:المرآن فً والمنسوخ الناسخ بٌان فً المرجان لبلئدانظر:  (ٕ)
ٌِْل فََسّبِْح }فَاْصبِْر َعَلى َما ٌَمُولُوَن َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّن َلْبَل ُطلُوعِ الشَّْمِس َولَْبَل ُؼُروبَِها َوِمْن آَناِء وهما:  (ٖ) اللَّ

ْنٌَا ِلنَْفتِنَُهْم فٌَِٖٓٔوأَْطَراَؾ النََّهاِر لَعَلََّن تَْرَضى ) ٌَاةِ الدُّ ٌَْن إَِلى َما َمتَّْعَنا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرةَ اْلَح ٌْنَ ِه ( َواَل تَُمدَّنَّ َع
ٌٌْر َوأَْبَمى )  .[ٖٔٔ - ٖٓٔ({ ]طه : َٖٔٔوِرْزُق َربَِّن َخ

 .5ٗ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .٘/ٕ:التنزٌل لعلوم التسهٌلانظر:  (٘)
 .5ٖ/ٙٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٙٔ، وتفسٌر الزحٌلً:5ٖ/ٙٔ، وتفسٌر المراؼً:5ٓٔ-1ٓٔانظر: أسرار ترتٌب المرآن: (2)
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علٌه السبلم من بداٌة الرسالة  موسى صة نبً هللاوتعرض السورة بٌن مطلعها وختامها ل
للعجل بعد خروجهم من مصر، مفصلة مطولة  وبخاصة مولؾ  إسرائٌل إلى ولت اتخال بنً

ومولؾ المباراة  .وفرعون موسى موسى، ومولؾ الجدل بٌن المناجاة بٌن هللا وكلٌمه
اللي صنعه على عٌنه،  ىوالسحرة. وتتجلى فً أثناء هله المصة رعاٌة هللا لموس موسى بٌن

 [.ٙٗ}لَاَل اَل تََخافَا إِنَّنًِ َمعَكَُما أَْسَمُع َوأََرى{ ]طه :  واصطفاه لنفسه، ولال له وألخٌه:
بعد خطٌئته، وهداٌته  سرٌعة لصٌرة، برزت فٌها رحمة هللا آلدم آدم وعرضت السورة لصة

  .التلكٌر واإلنلارله. وترن البشر من أبنائه لما ٌختارون من هدى أو ضبلل بعد 
وتحٌط بالمصة مشاهد المٌامة، وكؤنما هً تكملة لما كان أول األمر فً المؤل األعلى من 

آدم، حٌث ٌعود الطائعون إلى الجنة، وٌلهب العصاة إلى النار  تصدٌماً لما لٌل  لصة
 !، وهو ٌهبط إلى األرض بعد ما كان آدم ألبٌهم

 :وٌنتظم فً شوطٌن اثنٌنوفً العموم، فنن سٌاق السورة ٌمضً 
ٌَْن اْلمُْرآَن ِلتَْشمَى ) أحدهما: ٌتضمن مطلع السورة بالخطاب إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: ( إِالَّ ٕ}َما أَْنَزْلنَا َعلَ

نمولجاً كامبلً لرعاٌة هللا سبحانه لمن  موسى [، تتبعه لصةٖ - ٕ({ ]طه : ٖتَْلِكَرةً ِلَمْن ٌَْخَشى )
 .نبٌائه ورسله وأصفٌائه إلببلغ دعوته، فبل ٌشمون بها، وهم فً رعاٌته وعناٌتهٌختارهم من أ

موسى،  آدم، وهما ٌسٌران فً اتجاه مطلع السورة ولصة الثانً: ٌتضمن مشاهد المٌامة ولصة
 .ثم ختام السورة بما ٌشبه مطلعها وٌتناسك معه ومع جو السورة

للرسل إنما هً اإلببلغ والتلكٌر لمن تنفعه  وأكدت السورة فً خاتمتها أن الوظٌفة الرئٌسة
 .التلكرة، ولٌس بعد اإلببلغ إال انتظار العالبة، والعالبة للمتمٌن

ً لهلا المعنى، وتؤكٌداً  فرعون ونهاٌة موسى ولد كانت لصة فً خبلل هله السورة تحمٌما
السورة أشبه بموضوع لفوز المإمنٌن ومصرع الكالبٌن، وبللن ٌتناسك المطلع والختام، وتكون 

 .له ممدمة، ثم لصة تإٌد الممدمة، ثم خاتمة تإكد الموضوع
وٌظهر من خبلل لراءة هله السورة أن ثمة وحدة فكرٌة بٌن أجزائها، خبلصتها: شمول 

 .فضل هللا ورحمته وعطفه لعباده المإمنٌن، وإٌماع نممته على الكافرٌن، وعلابه للمكلبٌن
 السورة فً المحاور اآلتٌة:وٌمكن تلخٌص أهم موضوعات 

 .التَّنوٌهُ بعََظمِة المُرآِن الكرٌِم وأنَّه منزٌل ِمن هللا تعالى -ٔ
بلةُ والسَّبلُم، وإرساِله إلى فرعوَن، وما جَرى بٌنَهما   -ٕ تفصٌُل الكبلِم عن لصِة موَسى علٌه الصَّ

فً َؼٌبِة موَسى عنهم،  وأمِر السحرِة وما آَل إلٌه أمُرهم، وما فعَله بنو إسرائٌلَ   ِمن حواٍر،
 .وإضبلِل السامرّيِ لهم

 .ِلكُر َجزاِء الُمعِرضٌَن عن المرآِن الكرٌِم، وِلكُر َشًٍء ِمن مشاِهِد ٌوِم المٌامةِ   -ٖ
ؾ فٌه ِمن الوعٌدِ   -ٗ  .بٌان َمنِزلِة المرآِن، وأنه نزل عربًٌّا، وأنَّ هللا تعالى صرَّ
ِة َخلِك آَدمَ   -٘  .لكُر لصَّ
ِ صلَّ   -ٙ ًّ ى هللا علٌه وسلَّم بعدِة أموٍر  منها: الصبُر، واإلكثاُر ِمن لكِر هللا، وعدُم التطلُِّع أمُر النب

 .إلى زهرِة الحٌاةِ الدنٌا، وأمُر أهِله بالصبلةِ 
وا على ضبلِلهم  -2  .الردُّ على مزاعِم المشركٌن، وتهدٌُدهم بسوِء العالبِة إلا ما استمرُّ
 :فضائل السورة 

  هله السورة:ومما وردت من فضائل 
عن أبً أمامة، ٌرفعه لال: " اسم  هللا األعظم اللي إلا دعً به أجاب فً سور ثبلث:  -

 .(ٔ)فً البمرة، وآل عمران، وطه، ٌعنً: الحً المٌوم "
: "لال: فً بنً إسرائٌل والكهؾ، ومرٌم، وطه، -رضً هللا عنه  -عن ابن مسعود  -

 .(ٕ)"تبلديواألنبٌاء: إنهن من العتاق األول، وهن من 

                                                             

 ، و.2ٓ٘/ٕ(:ص1ٖٕ، وفضائل المرآن للمستؽفري)2٘ٔ(:ص2ٗفضائل المرآن للفرٌابً) (ٔ)
 .(2ٓ1ٗالبخاري برلم )صحٌح (ٕ)
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عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هللا تبارن وتعالى لرأ طه وٌس لبل أن  -
ٌخلك السموات واألرض بؤلفً عام فلما سمعت المبلئكة المرآن لالت: طوبى ألمة ٌنزل 

 .(ٔ)علٌها هلا وطوبى ألجواؾ تحمل هلا وطوبى أللسنة تتكلم بهلا"
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أعطٌت السورة التً لكرت فٌها األنعام من  عن ابن عباس: أن -

اللكر األول وأعطٌت طه والطواسٌم من ألواح موسى وأعطٌت فواتح المرآن وخواتٌم 
 .(ٕ)البمرة من تحت العرش وأعطٌت المفصل نافلة"

ى أهل الجنة فبل ٌمرإون منه شٌئا عن أبً أمامة أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "كل لرآن ٌوضع عل -
 .(ٖ)إال طه وٌس فننهم ٌمرإون بهما فً الجنة"

عن المسٌب عن زٌاد، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ال ٌمرأ أهل الجنة من المرآن إال ٌس  -
 .(ٗ)وطه"

ؤل هلا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نس
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               

 من ص تعلمه ما أول وأنها بمكة، أوال أنزلت التً السور أي: األول والعتاق المدٌم، وهو عتٌك، جمع: العتاق
 .المرآن

 ٌعنً لوله )من تبلدي( أي مما حفظته لدًٌما، والتلٌد والتبلد والتالد: المتمدم. والطرٌؾ والطارؾ: المستحدث
 فً والبٌهمً ،(12ٙٗ) األوسط فً والطبرانً ،(ٖٕٙ) التوحٌد فً خزٌمة وابن ،(ٖٗٔٗ) الدارمً رواه (ٔ)

وأورده السٌوطً فً  (. ٙٙ/ ٔ) الضعفاء فً والعمٌلً ،(1ٕٔ/ ٔ) الكامل فً عدي وابن ،(ٕٓ٘ٗ) الشعب
 .ابن مردوٌه، وزاد نسبته إلى 1ٗ٘/٘الدر المنثور:
 .(1ٕٗٔ) الضعٌفة السلسلة: وانظر ثابت، ؼٌر منكر والحدٌث

 ".وأخرج الدٌلمً عن أنس عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص نحوه ولال السٌوطً:"
 ، وعزاه إلى ابن مردوٌه.1ٗ٘/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور:(ٕ)
 ، وعزاه إلى ابن مردوٌه.1ٗ٘/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور:(ٖ)
 .ٖٕ٘/ٙأخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٗ)
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 المرآن

 [ٔ({ ]طه : ٔ}طه )
 التفسٌر:
 سبك الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.« طه»

 [، ثبلثة ألوال:ٔسبب نزول لوله تعالى: }طه{ ]طه : فً 
أحدها: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌراوح بٌن لدمٌه، ٌموم على رجل، حتى نزلت هله اآلٌة، لاله علً 

 .(ٔ)-رضً هللا عنه-
صلوا، فمال كفار لام هو وأصحابه ف -ملسو هيلع هللا ىلص  -الثانً: لال الضحان:" لما نزل المرآن على النبً 
إال لٌشمى به، فؤنزل هللا تعالى: }طه{  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لرٌش: ما أنزل هللا تعالى هلا المرآن على دمحم 
 .(ٕ)ٌمول: ٌا رجل }ما أنزلنا علٌن المرآن لتشمى{"

ٌَْن اْلمُْرآَن ِلتَْشَمى{، فنن  لومه  وأخرج الطبري عن ابن عباس، لوله :"}طه َما أَنزْلنَا َعلَ
َن  ٌْ لالوا: لمد شمً هلا الرجل بربه، فؤنزل هللا تعالى لكره }َطهَ{، ٌعنً: ٌا رجل، }َما أَنزْلنَا َعلَ

 .(ٖ)اْلمُْرآَن ِلتَْشمَى{
 -والثالث: أن أبا جهل والولٌد بن المؽٌرة والنضر بن الحارث والمطعم بن عدي لالوا للنبً

، -ملسو هيلع هللا ىلص -دٌن آبائن فائتنا ببراءة أنه لٌس مع إلهن إله، فمال لهم النبً: إنن لتشمى حٌن تركت -ملسو هيلع هللا ىلص
 -ملسو هيلع هللا ىلص -فً لولهم للنبً -عز وجل -بل بعثت رحمة للعالمٌن، لالوا: بل أنت شمً، فؤنزل هللا

 .(ٗ)لاله مماتل«. طه»
 ى ألوال: [، علٔ({ ]طه : ٔاختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }طه ) 

، وسعٌد بن (ٙ)، وبه لال الحسن(٘)عباس أحدها: أن معناه: ٌا رجل، رواه العوفً عن ابن

، وعطٌة (ٕٔ)، ودمحم بن كعب(ٔٔ)-فً رواٌة-، وعكرمة(ٓٔ)، وعطاء(5)، ولتادة(1)، ومجاهد(2)جبٌر
 .(٘ٔ)، وابن أبزى(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)وعطٌة العوفً
 .(ٔ)فً بعض لؽات العرب"لال األخفش:" منهم من ٌمول }طه{ ٌعنً: ٌا رجل  

                                                             

 فٌه: البخاري لال. ببلل بن ٌزٌد فٌه: ٘ٙٔٔٔ «المجمع» فً الهٌثمً ولال «كشؾ» ٕٖٕٕ البزار أخرجه(ٔ)
 لوي، ؼٌر فالخبر. اه الصحٌح رجال رجاله وبمٌة معٌن، ابن وضعفه حبان، ابن وثمه عمرو، بن وكٌسان. نظر
 .5ٔ٘ٔ «الشوكانً تفسٌر» وانظر. ألرب الضعؾ إلى وهو
 مراسٌل إرساله ومع مرسبل، الضحان عن ٕٖٔ(:صٗٔٙ) «النزول أسباب» فً الواحدي أخرجه(ٕ)

 .شًء ال فالخبر الحدٌث، مترون وهو سعٌد، بن جوٌبر عنه والراوي واهٌة، الضحان
 :له وٌشهد
 ابن عن العوفً طرٌك من( ٙٗٔ: النمول لباب) مردوٌه وابن -كما سٌؤتً-(ٕٙٙ/1ٔ) جرٌر ابن أخرجه ما* 

 .ضعٌؾ وإسناه، نحوه عباس
 .ٕٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 مماتل عن ٕٖٔ(:صٖٔٙ) «النزول أسباب» فً الواحدي لكره، وٕٓ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)

 .باطل والمتن متهم، ومماتل سند، بدون
 .ٕٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٓ٘ٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 . حكاه دون لكر اإلسناد.ٕ٘ٔٗ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕٔ)
 . حكاه دون لكر اإلسناد.ٕ٘ٔٗ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖٔ)
 . حكاه دون لكر اإلسناد.ٕ٘ٔٗ/2ابً حاتم:انظر: تفسٌر ابن  (ٗٔ)
 . حكاه دون لكر اإلسناد.ٕ٘ٔٗ/2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘ٔ)
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 واختلؾ هإالء بؤّي لؽة هله الكلمة، على أربعة ألوال: 
، (ٖ)فً رواٌة–، وعكرمة -فً رواٌة-، و سعٌد بن جبٌر (ٕ)أحدها: بالنبطٌة، لاله ابن عباس

 .(ٗ)والضحان
 .(ٙ)، وبه لال الكلبً(٘)والثانً: بلسان عن، رواه أبو صالح عن ابن عباس

 . (5)، ولتادة(1)-فً رواٌة-، وسعٌد بن جبٌر (2)-فً رواٌة-بالسرٌانٌة، لاله عكرمة والثالث: 
 . (ٓٔ)-فً رواٌة-والرابع: بالحبشٌة، لاله عكرمة 

 . (ٔٔ)لال ابن األنباري: "ولؽة لرٌش وافمت هله اللؽة فً المعنى"
 .(ٕٔ)الثانً: معناه: ٌا إنسان، بالنبطٌة. لاله عكرمة

 .(ٖٔ)فبلن. رواه السدي عن ابً مالن وعكرمةالثالث:معناه:  ٌا 
 حروؾ من أسماء. ثم فٌها لوالن: « طه»الرابع: أن

 أحدهما: أنها من أسماء هللا تعالى. ثم فٌها لوالن: 
 . (٘ٔ)، وأبو العالٌة(ٗٔ)، لاله ابن مسعود«الهادي»، والهاء: من «اللطٌؾ»أحدهما: أن الطاء من 

لاله سعٌد بن « هادي»والهاء افتتاح اسمه « طٌب»و« اهرط»والثانً: أن الطاء افتتاح اسمه 
 . (ٙٔ)جبٌر

 والمول الثانً: أنها من ؼٌر أسماء هللا تعالى. ثم فٌه ألوال: 
، حكاه أبو سلٌمان «مكة»، وهً مدٌنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والهاء من «طابة»أحدها: أن الطاء من: 

 . (2ٔ)الدمشمً
 . (1ٔ)ب أهل الجنة، والهاء: هوان أهل النار. حكاه الثعلبًوالثانً: أن الطاء: طر

والثالث: أن الطاء: شجرة طوبى، والهاء: هاوٌه. والعرب تعبر ببعض الشًء عن كله فكؤنه 
 .(5ٔ)ألسم بالجنة والنار. حكاه الثعلبً

ٌِْت طهارة أهل بٌت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ثم }ِإنََّما ٌُِرٌُد «: طه»الرابع: أن  ْجَس أَْهَل اْلبَ ُ ِلٌُْلِهَب َعْنكُُم الّرِ َّللاَّ
َركُْم تَْطِهًٌرا{ ]األحزاب :   .(ٕٓ)-رضً هللا عنه-[. حكاه الثعلبً عن جعفر الصادقَٖٖوٌَُطّهِ

الخامس: أن الطاء فً حساب الجمل: تسعة، والهاء: خمسة، فتكون: أربعة عشر. فالمعنى: ٌا 
 .(ٔ)رآن لتشمى، حكاه الثعلبًأٌها البدر ما أنزلنا علٌن الم

                                                                                                                                                                               

 .ٕٗٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓ٘ٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (٘)
وهو عن ابن عدنان أخو معد وهو  ، ولال:"٘ٔ٘/ٗ، وتفسٌر النٌسابوري:ٖٕٙ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (ٙ)

 ."الٌوم فً الٌمن
 .ٓ٘ٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٕٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٓ٘ٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (5)
 .ٕ٘ٔٗ/2(:ص21ٖٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٖزاد المسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٕٙ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (ٖٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٗٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (٘ٔ)
 .2ٖٕ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (ٙٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (2ٔ)
 .2ٖٕ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (1ٔ)
 .ٖٕٙ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (5ٔ)
 .ٖٕٙ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (ٕٓ)
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 .(ٕ)السادس: الطاء: ٌا طامع الشفاعة لؤلمة، والهاء: ٌا هادي الخلك إلى الملة. حكاه الثعلبً
السابع: الطاء: من الطهارة، والهاء: من الهداٌة، وكؤنه تعالى ٌمول لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا طاهرا من 

 .(ٖ)ه الثعلبًاللنوب، وٌا هادٌا إلى عبلم الؽٌوب. حكا
الثامن: الطاء: طبول الؽزاة، والهاء: هٌبتهم فً للوب الكفار، لال هللا تعالى: }َسنُْلِمً فًِ لُلُوِب 

ْعب{ ]آل عمران :  ْعب{ ]الحشر :  [، ولال:ٔ٘ٔالَِّلٌَن َكفَُروا الرُّ [. حكاه ٕ}َولَلََؾ فًِ لُلُوبِِهُم الرُّ
 .(ٗ)الثعلبً
 . (٘)به، وهو من أسمائه، رواه علً بن أبً طلحة عن ابن عباس : أنه لسم ألسم هللاالتاسع

ولال المرظً: "ألسم هللا تعالى بطوله وهداٌته، وموضع الماسم لوله :}ما أنزلنا علٌن 
 .(ٙ)المرآن لتشمى{"

 .(2): معناه: طؤ األرض بمدمٌن، لاله مماتل بن حٌانالعاشر
 .(1)لال الثعلبً:" ٌرٌد فً التهجد" 
كان إلا صلى رفع رجبل ووضع أخرى، فؤنزل هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الزجاج:" ٌروى أن النبً لال  
 . (5)، أي: طؤ األرض بمدمٌن جمٌعا"«طاها»عز وجل: 
 وللن من وجهٌن: معناه: طّهر، : الحادي عشر

 أحدها: طهر للبن من الخوؾ. 
تَن من الشرن.    .(ٓٔ)أفاده الماورديوالثانً : طهر أُمَّ

 .(ٔٔ)فواتح السورة. لاله مجاهد«: طه» نأ: الثانً عشر
لال الطبري : "واللي هو أولى بالصواب عندي من األلوال فٌه: لول من لال: معناه: ٌا  

رجل، ألنها كلمة معروفة فً عن فٌما بلؽنً، وأن معناها فٌهم: ٌا رجل، أنشدت لمتمم بن 
 :(ٕٔ)نوٌرة

ٌِْه أْن ٌَكوَن ُمَوائِبل َهتَْفُت بَِطهَ فًِ الِمتاِل فَلَ   ْم ٌُِجْب ... فَِخْفُت َعلَ
 :(ٖٔ)ولال آخر

 إنَّ السَّفاَهةَ َطهَ ِمْن َخبلئِمكُْم ... ال باَرَن هللاُ فًِ المَْوِم الَمبلِعٌِن 
فنلا كان للن معروفا فٌهم على ما لكرنا، فالواجب أن ٌوجه تؤوٌله إلى المعروؾ فٌهم من 

 .(ٗٔ)وافك للن تؤوٌل أهل العلم من الصحابة والتابعٌن"معناه، وال سٌما إلا 
بفتح الطاء والهاء. ولرأ حمزة، والكسائً، وأبو بكر « طه»لرأ ابن كثٌر، وابن عامر: 

بٌن الفتح والكسر، وهو إلى الفتح ألرب « طه»عن عاصم: بكسر الطاء والهاء. ولرأ نافع: 
                                                                                                                                                                               

 .2ٖٕ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .2ٖٕ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .2ٖٕ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .2ٖٕ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .1ٕٙ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔ٘ٔ/ٖ، وانظر: زاد المسٌر:ٖٕٙ/ٙالكشؾ والبٌان:(ٙ)
 .ٖٕٙ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان: (2)
 .ٖٕٙ/ٙالكشؾ والبٌان: (1)
 .5ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .5ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔٗ/2(:ص1ٖٖٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 أنها مجزومة( طه) تفسٌر فً اللٌث( : طهطه: اللسان) وفٌه. المإلؾ لال كما نوٌرة بن لمتمم البٌت(ٕٔ)

 الخوؾ، استفزه وجل عز الرب كبلم سمع لما موسى أن وبلؽنا. فحرفان( طه) لرأ ومن: لال رجل، ٌا: بالحبشٌة
 .اطمئن أي( طه: )وجل عز هللا فمال خوفا، لدمٌه أصابع على لام حتى
، والهداٌة إلى بلوغ ٖٕٙ/ٙ، والكشؾ والبٌان:5ٕٙ/1ٔالبٌت ؼٌر منسوب فً تفسٌر الطبري: (ٖٔ)

 .ٖٗ/ٗ، وتفسٌر الثعالبً:5ٖٓ/2، والبحر المحٌط فً التفسٌر:ٖٙ/ٗ، والمحرر الوجٌز:5ٓٙٗ/2النهاٌة:
 .ٙٙٔ/ٔٔفً تفسٌر المرطبً: لٌزٌد بن المهلهلوهو 
 .5ٕٙ-1ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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الطاء وكسر الهاء وروى عنه عباس مثل كللن لال خلؾ عن المسٌبً. ولرأ أبو عمرو: بفتح 
حمزة، ولرأ ابن مسعود، وأبو رزٌن العمٌلً، وسعٌد بن المسٌب، وأبو العالٌة: بكسر الطاء 

بفتح الطاء وسكون الهاء، ولرأ الضحان، ومورق العجلً: « طه»وفتح الهاء. ولرأ الحسن 
 .(ٔ) بكسر الطاء وسكون الهاء« طه»
 

 المرآن
ٌَْن اْلمُْرآَن ِلتَْشمَى )}َما أَْنَزْلنَا عَ   [ٕ({ ]طه : ٕلَ

 التفسٌر:
 المرآن  لتشمى بما ال طالة لن به من العمل. -أٌها الرسول  -ما أنزلنا علٌن 

ٌا رجل ما أنزلنا علٌن المرآن لتشمى، ما أنزلناه علٌن فنكلفن ما ال  لال الطبري: معناه:"
طالة لن به من العمل، ولُِكر أنه لٌل له للن بسبب ما كان ٌلمى من النَّصب والعناء والسهر فً 

 .(ٕ)لٌام اللٌل"
لال ابن الجوزي:"ومعنى لوله تعالى }لتشمى{: لتتعب وتبلػ من الجهد ما لد بلؽت، 

جتهد فً العبادة وبالػ، حتى إنه كان ٌرواح بٌن لدمٌه لطول المٌام، فؤمر وللن أنه ا
 .(ٖ)بالتخفٌؾ"

لال المشٌري:" }ما أنزلنا علٌن المرآن لتشمى{: أي: لٌس الممصود من إٌجابنا إلٌن 
ٌَْن تعبدن، وإنما هلا استفتاح الوصلة، والتمهٌد لبساط المربة. وٌمال إنه لما لال له: }اَل تَُمدَّنَّ عَ  ٌْنَ

[، ولؾ بفرد لدم تباعدا وتنزها عن أن ٌمرب من 11إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهم{ ]الحجر : 
الدنٌا استمتاعا بها بوجه فمٌل له: طؤ األرض بمدمٌن. لم كل هلا التعب اللي تتحمله؟ فزاد فى 

، أي: لما أهلنً من «وراأفبل أكون عبدا شك»لدماه ولال:  (ٗ)تعبده، وولؾ، حتى ]تورمت[

 .(٘)التوفٌك حتى أعبده"
َءاَن ِلتَْشَمى{ عن لتادة :  ْْ ٌَْن اْلمُْر : ٌا رجل، }ما أنزلنا علٌن المرآن "}َمآ أَنَزْلنَا َعلَ

لتشمى{، ال وهللا ما جعله هللا شمٌا، ولكن جعله هللا رحمة ونورا ودلٌبل إلى الجنة إال تلكرة لمن 
كتابه وبعث رسله رحمة رحم بها لٌلكر لاكر وٌنتفع رجل بما سمع من  ٌخشى لال: إن هللا أنزل

 .(ٙ)"كتاب هللا وهو لكر أنزله هللا فٌه حبلله وحرامه
َءاَن ِلتَْشمَى{]طه :وفً  ْْ ٌَْن اْلمُْر  [، ثبلثة وجوه:ٕلوله تعالى: }َمآ أَنَزْلنَا َعلَ

 .(2)أحدها : بالتعب والسهر فً لٌام اللٌل ، لاله مجاهد
َءاَن ِلتَْشَمى{مجاهد لوله: " عن  ْْ ٌَْن اْلمُْر ، ٌمول: فً الصبلة هى مثل لوله: }َمآ أَنَزْلنَا َعلَ

}فَاْلَرُءوا َما تٌََسََّر ِمْنه{
 .(5)"، لال: وكانوا ٌعلمون الحبال بصدورهم فً الصبلة(1)

 .(ٓٔ)الثانً : أنه جواب للمشركٌن لما لالواْ : إنه بالمرآن شمى ، لاله الحسن
 .(ٔٔ)الثالث : معناه ال تْشِك بالحزن واألسؾ على كفر لومن ، حكاه الماوردي عن ابن بحر

                                                             

 .ٓ٘ٔ/ٖ، وزاد المسٌر:5ٕ٘/٘تفسٌر البؽوي: انظر: (ٔ)
 .5ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔ٘ٔ/ٖزاد المسٌر: (ٖ)
 :بالحدٌث ٌلكرنا السٌاق ألن( لدماه تورمت) انها نرجحفً المطبوع: "تمدت".  (ٗ)
: لال تؤخر؟ وما لنبن من تمدم ما لن ؼفر لد ألٌس «هللا رسول ٌا: له فمٌل لدماه تورمت حتى ٌصلى كان انه]
 .شعبة بن المؽٌرة عن والترملي. والنسائً الشٌخان،[ شكورا عبدا أكون أفبل
(٘) . 
 .ٕ٘ٔٗ/2(:ص1ٕٖٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕ٘ٔٗ/2(:ص1ٖٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .[ٕٓ]المزمل : (1)
 .ٕ٘ٔٗ/2(:ص1ٖٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٖٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)



ٕ21 
 

 
 المرآن

 [ٖ({ ]طه : ٖ}إاِلَّ تَْذِكَرةً ِلَمْن ٌَْخَشى )
 التفسٌر:

 لكن أنزلناه موعظة  لٌتلكر به َمن ٌخاؾ عماب هللا، فٌتمٌه بؤداء الفرائض واجتناب المحارم.
ا أنزله هللا تبارن وتعالى تلكرة لمن ٌخشى هللا، وأما الكافر فلم لال ٌحٌى:" ٌمول: وإنم 

 .(ٔ)ٌمبل التلكرة "
لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: ما أنزلنا علٌن هلا المرآن إال تلكرة لمن ٌخشى عماب  

 .(ٕ)هللا، فٌتمٌه بؤداء فرائض ربه واجتناب محارمه "
 .(ٖ)أي: لكن أنزلناه عظة لمن ٌخشى" لال البؽوي:" 
 .(ٗ)اللي أنزلناه علٌن تلكرة لمن ٌخشى" لال ابن زٌد:" 
وإن هللا أنزل كتبه، وبعث رسله رحمة رحم هللا بها العباد، لٌتلكر لاكر،  لال لتادة: 

وٌنتفع رجل بما سمع من كتاب هللا، وهو لكر له أنزل هللا فٌه حبلله وحرامه، فمال :}تَنزٌبل 
ْن َخلََك األْرَض َوالسَّ  َماَواِت اْلعُبل{"ِممَّ

(٘). 
 

 المرآن
ْن َخلََك اِْلَْرَض َوالسََّماَواِت اْلعُلَى )  [ٗ({ ]طه : ٗ}تَْنِزٌاًل ِممَّ

 التفسٌر:
 هلا المرآن تنزٌل من هللا اللي خلك األرض والسموات العلى.

الرّب اللي خلك لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: هلا المرآن تنزٌل من  

 .(ٙ)األرض والسموات العلى"
 .(2)أي: نزلناه تنزٌبلً من هللا اللي خلك األرض والسموات العلى" لال مكً:" 
كؤن هلا نزل على إثر لول لاله أولئن الكفرة، وهو ما لالوا: إنه ساحر،  لال الماترٌدي:" 

لهم: }تنزٌبل ممن خلك األرض وإنه مفتر، وإنه شاعر وإنما ٌعلمه بشر ونحوه، فمال جوابا لمو
والسماوات العلى{، ولٌس كما ٌمول أولئن: إنه ساحر وإنه مفتر وإنما ٌعلمه بشر، بل تنزٌبل 

 .(1)ممن خلك األرض والسماوات العبل، وهللا أعلم"
داللة على عظم لدرة من ٌخلك مثلها فً «: العلى»لال الزمخشري:" وصؾ السموات بـ 

 . (5)علوها وبعد مرتماها"
 

 المرآن
ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى )  [٘({ ]طه : ٘}الرَّ

 التفسٌر:
 الرحمن على العرش استوى أي: عبل وارتفع، استواء ٌلٌك بجبلله وعظمته.

 .(ٔ)لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: الرحمن على عرشه ارتفع وعبل"  

                                                             

 .ٕٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .5ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٙ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2ٕٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٔٙٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .2ٕٙ/2تفسٌر الماترٌدي: (1)
 .ٔ٘/ٖالكشاؾ: (5)
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أن مخارج االستواء فً لال السمعانً:" ولوله: }الرحمن على العرش استوى{ اعلم  
 -اللؽة كثٌرة: ولد ٌكون بمعنى العلو، ولد ٌكون بمعنى االستمرار، ولد ٌكون بمعنى االستٌبلء 

 ولد ٌكون بمعنى اإللبال. -على بعد 
والملهب عند أهل السنة: أنه ٌإمن به وال ٌكٌؾ، ولد رووا عن جعفر بن عبد هللا، 

رجل وسؤله عن لوله: }الرحمن على العرش استوى{ وبشر الخفاؾ لاال: كنا عند مالن، فؤتاه 
كٌؾ استوى؟ فؤطرق مالن ملٌا، وعبله الرحضاء، ثم لال: الكٌؾ ؼٌر معمول، واالستواء 

 مجهول، واإلٌمان به واجب، والسإال عنه بدعة، وما أظنن إال ضاال، ثم أمر به فؤخرج.
عد، وسفٌان بن عٌٌنة، ونمل أهل الحدٌث عن سفٌان الثوري، واألوزاعً، واللٌث بن س

 .(ٕ)وعبد هللا بن المبارن أنهم لالوا فً اآلٌات المتشابهة: أمروها كما جاءت ]ببل كٌؾ[
 ولال بعضهم: تؤوٌله اإلٌمان به، وأما تؤوٌل االستواء باالستمبال، فهو تؤوٌل المعتزلة.
تواء ولكر الزجاج، والنحاس، وجماعة من النحاة من أهل السنة: أنه ال ٌسمى االس

 .(ٖ)استٌبلء فً اللؽة إال إلا ؼلب ؼٌره علٌه، وهلا ال ٌجوز على هللا تعالى"
لال البؽوي:" وأما أهل السنة فٌمولون: االستواء على العرش صفة هلل تعالى، ببل كٌؾ، 

 .(ٗ)ٌجب على الرجل اإلٌمان به، وٌكل العلم فٌه إلى هللا عز وجل"
للن طرٌمة السلؾ، إمرار ما جاء فً للن من أن المسلن األسلم فً  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)الكتاب والسنة من ؼٌر تكٌٌؾ وال تحرٌؾ ، وال تشبٌه ، وال تعطٌل ، وال تمثٌل"
مجرورا، صفة لمن خلك، والرفع أحسن، ألنه إما أن ٌكون رفعا « الرحمن»ولرئ:  

 . (ٙ)من خلك على المدح على تمدٌر: هو الرحمن. وإما أن ٌكون مبتدأ مشارا ببلمه إلى
 

 المرآن

ٌْنَُهَما َوَما تَْحَت الثََّرى )  [ٙ({ ]طه : ٙ}لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اِْلَْرِض َوَما بَ
 التفسٌر:

 له ما فً السموات وما فً األرض وما بٌنهما وما تحت األرض، َخْلمًا وُمْلًكا وتدبًٌرا.
السموات وما فً األرض وما بٌنهما، وما لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: هلل ما فً  

تحت الثرى، ملكا له، وهو مدبر للن كله، ومصّرؾ جمٌعه. وٌعنً بالثرى: الندى، ٌمال للتراب 
 .(2)الرطب المبتّل: ثرى منموص، ٌمال منه: ثرٌت األرض تثرى، ثرى منموص"

إرادته أي : الجمٌع ملكه وفً لبضته ، وتحت تصرٌفه ومشٌئته و لال ابن كثٌر:" 
 .(1)وحكمه ، وهو خالك للن ومالكه وإلهه ، ال إله سواه ، وال رب ؼٌره"

فً اللؽة: الندى، وما تحت األرض ندى، وجاء فً التفسٌر « الثرى»لال الزجاج:"  
 .(5)}وما تحت الثرى{: ما تحت األرض"

 .(ٓٔ)كّل شًء مبتّل"«: الثََّرى»لال لتادة: "و 
 .(ٔٔ)تَْحَت الثََّرى{ـ ما حفر من التراب مبتبل "عن الضحان، لوله:"}َوَما  
 .(ٔ)عن دمحم بن كعب :"}َوَما تَْحَت الثََّرى،  لال: الثرى: سبع أرضٌن" 

                                                                                                                                                                               

 .2ٕٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٙ/ٖزٌادة فً تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٖتفسٌر المسعانً: (ٖ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .2ٖٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٔ٘/ٖانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .2ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٕ/٘تفسٌرابن كثٌر: (1)
 .ٖٓ٘/ٖمعانً المرآن: (5)
 .2ٕٔ/1ٔلطبري:أخرجه ا (ٓٔ)
 .2ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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اللي تحت الماء، اللي ٌستمر علٌه الماء فهو «: الثرى"»عن أبً رجاء العطاردي لال:  
 .(ٕ)ٌعلم ما تحت للن الثرى اللي مستمر الماء علٌه"

األرض السفلى وتحتها الصخرة والملن والثور والحوت «: الثرى»" ٌعنً بـلال مماتل: 
 .(ٖ)والماء والرٌح تهب فً الهواء "

وروي عن ابن عباس: "إن األرضٌن على ظهر النون، والنون على بحر، ورأسه ولنبه  
ٌلتمٌان تحت العرش، والبحر على صخرة خضراء، خضرة السماء منها، وهً الصخرة التً 

 فً لصة لممان "فتكن فً صخرة" والصخرة على لرن ثور، والثور على الثرى، وما لكر هللا
تحت الثرى ال ٌعلمه إال هللا عز وجل، وللن الثور فاتح فاه فنلا جعل هللا عز وجل البحار بحرا 

 .(ٗ)واحدا سالت فً جوؾ للن الثور، فنلا ولعت فً جوفه ٌبست"
ٌعول علٌها فً تفسٌر كتاب هللا تعالى، ولو  وهله الرواٌة من اإلسرائٌلٌات التً ال

صحت نسبتها البن عباس رضً هللا عنهما، ألن صحة نسبتها إلٌه ال تعنً صحتها فً والع 
 األمر ألنها متلماة من اإلسرائٌلٌات.

ولال األوزاعً : "إن ٌحٌى بن أبً كثٌر حدثه أن كعبًا سُئِل فمٌل له : ما تحت هله 
لٌل : وما تحت الماء ؟ لال : األرض. لٌل : وما تحت األرض ؟ لال :  األرض ؟ فمال : الماء.

الماء. لٌل : وما تحت الماء ؟ لال : األرض ، لٌل : وما تحت األرض ؟ لال : الماء. لٌل : وما 
تحت الماء ؟ لال : األرض ، لٌل : وما تحت األرض ؟ لال الماء. لٌل : وما تحت الماء ؟ لال : 

تحت األرض ؟ لال : صخرة. لٌل : وما تحت الصخرة ؟ لال : ملن. لٌل :  األرض ، لٌل : وما
وما تحت الملن ؟ لال : حوت معلك طرفاه بالعرش ، لٌل : وما تحت الحوت ؟ لال : الهواء 

 .(٘)والظلمة وانمطع العلم"
والتً  عن عبد هللا بن عمرو لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن األرضٌن بٌن كل أرضو

تلٌها مسٌرة خمسمائة عام ، والعلٌا منها على ظهر حوت ، لد التمى طرفاه فً السماء ، 
والحوت على صخرة ، والصخرة بٌد الملن ، والثانٌة سجن الرٌح ، والثالثة فٌها حجارة جهنم ، 
بعة والرابعة فٌها كبرٌت جهنم ، والخامسة فٌها حٌات جهنم والسادسة فٌها عمارب جهنم ، والسا

فٌها َسمَر ، وفٌها إبلٌس ُمَصفّد بالحدٌد ، ٌد أمامه وٌد خلفه ، فنلا أراد هللا أن ٌطلمه لما ٌشاء 
 .(ٙ)أطلمه"
 .(2)هلا حدٌث ؼرٌب جًدا ورفعه فٌه نظر" لال ابن كثٌر:" 
ٌن فً عن جابر بن عبد هللا لال : "كنت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة تبون ، فؤلبلنا راجع 

حر شدٌد ، فنحن متفرلون بٌن واحد واثنٌن ، منتشرٌن ، لال : وكنت فً أول العسكر : إل 
عارضنا رجل فََسلّم ثم لال : أٌكم دمحم ؟ ومضى أصحابً وولفت معه ، فنلا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد 

س ، فملت : أٌها السائل ألبل فً وسط العَْسَكر على جمل أحمر ، ُممَنَّع بثوبه على رأسه من الشم
، هلا رسول هللا لد أتان. فمال : أٌهم هو ؟ فملت : صاحب البَْكر األحمر. فدنا منه ، فؤخل بخطام 
راحلته ، فكؾ علٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال: أنت دمحم ؟ لال : "نعم". لال : إنً أرٌد أن أسؤلن عن 

ال رجل أو رجبلن ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "سل عما خصال ، ال ٌعلمهن أحد من أهل األرض إ
                                                                                                                                                                               

 .2ٕٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٔاخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕ)
 .ٕٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٓٔ-5ٙٔ/ٔٔ، والمرطبً فً التفسٌر:ٖٕٙ/٘لكره البؽوي فً التفسٌر: (ٗ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
( من ٖٙورواه ابن منده فً كتاب التوحٌد برلم )، 2ٕٗ-2ٖٕ/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)

( من طرٌك بحر بن 5ٗ٘/ٗطرٌك حرملة بن ٌحٌى عن عبد هللا بن وهب بنحوه. ورواه الحاكم فً المستدرن )
عن دراج عن أبً الهٌثم عن عٌسى نصر عن عبد هللا بن وهب عن عبد هللا بن عٌاش عن عبد هللا بن سلٌمان ، 

بن هبلل عن عبد هللا بن عمرو بمثله ، فزاد أبو الهٌثم فً إسناده. ولال : "صحٌح ولم ٌخرجاه" وتعمبه اللهبً. 
 للت : "بلى منكر فٌه عبد هللا بن عٌاش ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه : ثمة ، ودراج وهو كثٌر المناكٌر".

 .2ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
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شئت". فمال : ٌا دمحم ، أٌنام النبً ؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "تنام عٌناه وال ٌنام للبه". لال : 
 صدلت. ثم لال : ٌا دمحم ، ِمْن أٌن ٌشبه الولد أباه وأمه ؟ لال ماء الرجل أبٌض ؼلٌظ ، وماء
المرأة أصفر رلٌك ، فؤّي الماءٌن ؼلب على اآلخر نزع الولد". فمال صدلت. فمال : ما للرجل 
من الولد وما للمرأة منه ؟ فمال : "للرجل العظام والعروق والعصب ، وللمرأة اللحم والدم 
والشعر  لال : صدلت. ثم لال : ٌا دمحم ، ما تحت هله ، ٌعنً األرض ؟ فمال رسول هللا صلى 

 علٌه وسلم : "خلك". فمال : فما تحتهم ؟ لال : "أرض". لال : فما تحت األرض ؟ لال هللا
"الماء" لال : فما تحت الماء ؟ لال : "ظلمة". لال : فما تحت الظلمة ؟ لال : "الهواء". لال : فما 

 بالبكاء ، ولال تحت الهواء ؟ لال : "الثرى". لال : فما تحت الثرى ؟ ففاضت عٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
: "انمطع علم المخلولٌن عند علم الخالك ، أٌها السائل ، ما المسئول عنها بؤعلم من السائل". لال 
: فمال : صدلت ، أشهد أنن رسول هللا. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أٌها الناس ، هل تدرون من هلا ؟ 

 .(ٔ)جبرٌل ملسو هيلع هللا ىلص" " لالوا : هللا ورسوله أعلم. لال : "هلا
هلا حدٌث ؼرٌب جًدا ، وسٌاق عجٌب ، تفرد به الماسم بن عبد الرحمن  لال ابن كثٌر:" 

هلا ، ولد لال فٌه ٌحٌى بن معٌن : "لٌس ٌساوي شٌئًا" وضعفه أبو حاتم الرازي ، ولال ابن 
 عدي : ال ٌعرؾ. 
لٌه شًء فً شًء ، وحدٌث فً : ولد خلط فً هلا الحدٌث ، ودخل ع -ابن كثٌر-للت

د للن ، أو أدخل علٌه فٌه ، فاهلل أعلم " حدٌث. ولد ٌُْحتَمل أنه تَعَمَّ
(ٕ). 

 
 المرآن

رَّ َوأَْخفَى )  [2({ ]طه : 2}َوإِْن تَْجَهْر بِاْلمَْوِل فَِإنَّهُ ٌَْعلَُم الّسِ
 التفسٌر:

ال ٌخفى علٌه شًء، ٌعلم السر وما بالمول، فتعلنه أو تخفه، فنن هللا  -أٌها الرسول  -وإن تجهر 
 هو أخفى من السر مما تحّدِث به نفسن.

لال الطبري:" وإن تجهر ٌا دمحم بالمول، أو تخؾ به، فسواء عند ربن اللي له ما فً  
السموات وما فً األرض، فننه ال علٌه ما استسررته فً نفسن، فلم تبده بجوارحن ولم تتكلم 

 .(ٖ)بلسانن، ولم تنطك به وأخفى"
 .(ٗ)معناه: إن جهرت أو أسررت فبل ٌؽٌب عن علمه" لال السمعانً:" 
رَّ َوأَْخفَى{ ]طه : واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}   ، على ألوال:[2فَنِنَّهُ ٌَْعلَُم الّسِ

رَّ »أحدها : أن  ما أضمره فً نفسه ، ولم «: وأَْخَفى»ما حدَّث به العبد ؼٌره فً السر. «: الّسِ
 .(٘)به ؼٌره ، لاله ابن عباس ٌحّدث
 .(ٙ)ٌعنى: والخفّى اللي حّدثت به نفسن ولم تسّره إلى أحد" لال أبو عبٌدة:" 

لال: السّر: ما أسّر ابن آدم فً نفسه، وأخفى: لال: ما أخفى ابن آدم مما  لال ابن عباس:"
هو فاعله لبل أن ٌعمله، فاهلل ٌعلم للن، فعلمه فٌما مضى من للن، وما بمً علم واحد، وجمٌع 

الخبلئك عنده فً للن كنفس واحدة، وهو لوله: }َما َخْلمُُكْم َوال بَْعثُكُْم إِال َكنَْفٍس َواِحَدة{"
(2). 

رَّ »الثانً : أن  ما أَضمره العبد فً نفسه . وأخفى منه ما لم ٌكن وال أضمره أحد فً نفسه. «الّسِ
 .(ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ)لاله لتادة

                                                             

ورواه ابن مردوٌة فً تفسٌره كما فً الدر ، 2ٕٗ/٘، كما فً تفسٌر ابن كثٌر:أبو ٌعلى فً مسندهرواه   (ٔ)
 .( من حدٌث جابر رضً هللا عنهٕ٘٘/٘المنثور )

 .2ٕ٘-2ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٕٕ-2ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .2ٕٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٔ/ٕمجاز المرآن: (ٙ)
 .2ٕٕ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
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السّر: ما أسررت فً نفسن، وأخفى من للن: ما لم تحّدث به  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٖ)نفسن"
فسن، وأن أخفى من السّر: ما هو كائن مما لال لتادة:" كنا نحّدث أن السّر ما حّدثت به ن 

 .(ٗ)لم تحدث به نفسن"
 .(٘)الثالث : ٌعلم أسرار عباده ، وأخفى سر نفسه عن خلمه ، لاله ابن زٌد

رَّ »الرابع : أن   .(ٙ)الوسوسة ، لاله مجاهد«: وأَْخَفى»ما أسره الناس، «الّسِ
 .(2)ولال عكرمة: }وأْخَفى{، " أخفى حدٌث نفسن"

رَّ »أن  الخامس : وما ٌعلمه من عمله «: وأَْخفَى»ما أسره من علمه وعمله السالؾ ، «الّسِ
 .(1)المستؤنؾ ، وهلا معنى لول الكلبً

. لاله سهل بن من السر: ما لم ٌفكره العبد فٌه وهو مفكره نوما« أخفى»السادس :  معنى: 
 .(5)عبدهللا
كون من الؽٌب اللي ال ٌعلمه إال هللا. ما ٌ«: أخفى»ما أكننته فً نفسن، و«: السر»أن السابع: 

 .(ٓٔ)لاله الزجاج
رَّ »الثامن:   .(ٔٔ)هو الهم اللي دون العزٌمة. حكاه الماوردي«: وأَْخفَى»العزٌمة ، وما هو «: الّسِ
والصواب من المول فً للن، لول من لال: معناه: ٌعلم السّر وأخفى من  لال الطبري:" 

م.. تؤوٌل الكبلم: فننه ٌعلم السّر وأخفى منه. فنلا كان للن السّر، ألن للن هو الظاهر من الكبل
تؤوٌله، فالصواب من المول فً معنى أخفى من السّر أن ٌمال: هو ما علم هللا مما أخفى عن 
العباد، ولم ٌعلموه مما هو كائن ولم ٌكن، ألن ما ظهر وكان فؽٌر سّر، وأن ما لم ٌكن وهو ؼٌر 

ن وهو كائن فهو أخفى من السّر، ألن للن ال ٌعلمه إال هللا، ثم من كائن فبل شًء، وأن ما لم ٌك
 .(ٕٔ)أعلمه للن من عباده"

 
 المرآن

ُ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو لَهُ اِْلَْسَماُء اْلُحْسنَى )  [2({ ]طه : 2}َّللاَّ
 التفسٌر:

 هللا اللي ال معبود بحك إال هو، له وحده األسماء الكاملة فً الحسن.
ُ اَل إِلَهَ إِالَّ هَُو{ ]طه : لوله    .(ٖٔ)[، أي:" هللا اللي ال معبود بحك إال هو"1تعالى:}َّللاَّ
لال الطبري:ٌعنً:" المعبود اللي ال تصلح العبادة إال له، ٌمول: فنٌاه فاعبدوا أٌها الناس  

 .(ٗٔ)دون ما سواه من اآللهة واألوثان"
[، أي:" له وحده األسماء الكاملة فً 1طه : لوله تعالى:}لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى{ ] 
 .(ٔ)الحسن"

                                                                                                                                                                               

 .2ٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٕٗ-2ٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٕ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٓٔانظر: تفسٌر التستري: (5)
 .ٖٓ٘/ٖانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 .(ٕ)لال الطبري:ٌمول:" لمعبودكم أٌها الناس األسماء الحسنى" 
أي : اللي أنزل المرآن علٌن هو هللا اللي ال إله إال هو لو األسماء  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"الحسنى والصفات العلى
أي له األسماء الكثٌرة الكاملة الحسنى من حسنها أنها كلها أسماء دالة  لال السعدي:" 

على المدح فلٌس فٌها اسم ال ٌدل على المدح والحمد ومن حسنها أنها لٌست أعبلما محضة وإنما 
هً أسماء وأوصاؾ ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة وأن له من كل صفة أكملها 

أنه أمر العباد أن ٌدعوه بها ألنها وسٌلة ممربة إلٌه ٌحبها وٌحب من  وأعمها وأجلها ومن حسنها
ٌحبها وٌحب من ٌحفظها وٌحب من ٌبحث عن معانٌها وٌتعبد له بها لال تعالى }وهلل األسماء 

 .(ٗ)الحسنى فادعوه بها{"
ة إال واحد ال : "إن هلل تسعة وتسعٌن اسما مائ-ملسو هيلع هللا ىلص-عن أبً هرٌرة، لال، لال رسول هللا 

 .(٘)ٌحفظها أحد إال دخل الجنة وهو وتر ٌحب الوتر"
 .(ٙ)"إن هلل تسعة وتسعٌن اسًما من أحصاها دخل الجنة" وفً رواٌة:" 
من وحد هللا ولكر هله األسماء «: من أحصاها دخل الجنة:»وتؤوٌل  لال الزجاج:" 

 .(2)الحسنى ٌرٌد بها توحٌد هللا وإعظامه دخل الجنة"
 [:1-ٔاآلٌات:]فوائد 
 إبطال نظرٌة أن التكالٌؾ الشرعٌة شالة ومرهمة للعبد.  -ٔ
 تمرٌر عمٌدة الوحً وإثبات النبوة الدمحمٌة، -ٕ
 تمرٌر الصفات اإللهٌة كاالستواء ووجوب اإلٌمان بها بدون تؤوٌل أو تعطٌل أو تشبٌه. -ٖ
 تمرٌر ربوبٌة هللا لكل شًء. -ٗ
 تمرٌر التوحٌد وإثبات أسماء هللا تعالى الحسنى وصفاته العلى.  -٘
 

 المرآن
 [2({ ]طه : 2}َوَهْل أَتَاَن َحِدٌُث ُموَسى )

 التفسٌر:
إلى « مدٌن»خبر موسى بن عمران علٌه السبلم، وهو لادم من  -أٌها الرسول  -وهل أتان 

 ؟« مصر»
 .(1)لال ٌحٌى:" أي: لد أتان حدٌث موسى" 
ٌمول تعالى لكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مسلٌه عما ٌلمى من الشّدة من مشركً  الطبري:"لال  

لومه، ومعرفه ما إلٌه بصائر أمره وأمرهم، وأنه معلٌه علٌهم، وموهن كٌد الكافرٌن، وٌحثه 
لومه على الجّد فً أمره، والصبر على عبادته، وأن ٌتلكر فٌما ٌنوبه فٌه من أعدائه من ُمشركً 

وؼٌرهم، وفٌما ٌزاول من االجتهاد فً طاعته ما ناب أخاه موسى صلوات هللا علٌه من عّدوه، 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٓ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
، رلم ٕٕٙٓ/ٗ( ، ومسلم )2ٗٓٙ، رلم ٖٕٗ٘/٘( ، والبخارى )2ٗ5ٖ، رلم 1ٕ٘/ٕأخرجه أحمد )(٘)

ٕٙ22). 
: والترملي( ، 22ٕٙ) واالستؽفار والتوبة والدعاء اللكر: ومسلم( ، 2ٖٕٙ) الشروط: البخاريأخرجه  (ٙ)

 55ٗ/ٕ، 2ٕٗ/ٕ، 2ٕٙ/ٕ، 1ٕ٘/ٕ) وأحمد( ، 1ٖٙٔ، 1ٖٙٓ) الدعاء: ماجه وابن( ، 1ٖٓ٘) الدعوات
،ٕ/ٖ٘ٓ ،ٕ/٘ٔٙ). 
 .ٖٓ٘/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٖٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)



ٕ1ٗ 
 

ثم من لومه، ومن بنً إسرائٌل وما لمً فٌه من الببلء والشدة طفبل صؽٌرا، ثم ٌافعا مترعرعا، 
 .(ٔ)ثم رجبل كامبل }َوَهْل أَتَاَن{ ٌا دمحم }َحِدٌُث ُموَسى{ ابن عمران"

وهل أتان ٌا دمحم حدٌث موسى لال أهل المعانً: هو استفهام اثبات،  الثعلبً:"لال  
 .(ٕ)مجازه: ألٌس لد أتان؟. ولال بعضهم: معناه: ولد أتان، ولال: لم ٌكن لد أتاه ثم أخبره"

 -سإال فى صٌؽة االستفهام والمراد منه التمرٌر واإلثبات. وأجرى لال المشٌري:" 
ٌلكر لصة موسى علٌه السبلم فى أكثر الموالع التً ٌلكر فٌها حدٌث  سنته فى كتابه أن -تعالى

 .(ٖ)نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص، فٌعمبه بلكر موسى علٌه السبلم"
هلا استفهام تمرٌر بمعنى الخبر، أي: ولد أتان، ونحو هلا لال ابن  لال الواحدي:" 

 .(ٗ)عباس: ٌرٌد ولد أتان حدٌث موسى"
 

 المرآن
اًرا فَمَاَل ِِلَْهِلِه اْمكُثُوا إِنًِّ آنَْسُت نَاًرا لَعَلًِّ آتٌِكُْم ِمْنَها بِمَبٍَس أَْو أَِجُد َعلَى النَّاِر هًُدى }إِْذ َرأَى نَ 

 [ٓٔ({ ]طه : ٓٔ)
 التفسٌر:

حٌن رأى فً اللٌل ناًرا مولدة فمال ألهله: انتظروا لمد أبصرت ناًرا، لعلً أجٌئكم منها بشعلة 
 لدون بها ناًرا أخرى، أو أجد عندها هادًٌا ٌدلنا على الطرٌك.تستدفئون بها، وتو

[، أي:" حٌن رأى ٓٔلوله تعالى:}إِْل َرأَى َناًرا فَمَاَل أِلَْهِلِه اْمكُثُوا إِّنًِ آنَْسُت نَاًرا{ ]طه :  
 .(٘)فً اللٌل ناًرا مولدة فمال ألهله: انتظروا لمد أبصرت ناًرا"

لكر أن للن كان فً الشتاء لٌبل وأن موسى كان أضّل الطرٌك  فلما رأى  لال الطبري:" 
 .(ٙ)ضوء النار }لَاَل ألْهِلِه{ ما لال"

لما لضى موسى األجل، سار بؤهله فضّل الطرٌك. لال  عن ابً صالح، لال ابن عباس:" 
انت من نور هللا عبد هللا بن عباس: كان فً الشتاء، وُرفعت لهم نار، فلما رآها ظّن أنها نار، وك

 .(2):}لَاَل ألْهِلِه اْمكُثُوا ِإنًِّ آنَْسُت َناًرا{"
ابن عباس، لال: "كان موسى رجبل ؼٌورا، ال ٌحب الرفمة لئبل ترى حكً الواحدي عن  

 .(1)امرأته، فؤخطؤ الطرٌك فً لٌلة مظلمة، فرأى نارا من بعٌد"
م له، ومعه زند له، وعصاه لما لضى موسى األجل، خرج ومعه ؼن لال وهب بن منبه:" 

فً ٌده ٌهّش بها على ؼنمه نهارا، فنلا أمسى التدح بزنده نارا، فبات علٌها هو وأهله وؼنمه، 
فنلا أصبح ؼدا بؤهله وبؽنمه، فتوكؤ على عصاه، فلما كانت اللٌلة التً أراد هللا بموسى كرامته، 

دري أٌن ٌتوجه، فؤخرج زنده لٌمتدح وابتداءه فٌها بنبّوته وكبلمه، أخطؤ فٌه الطرٌك حتى ال ٌ
نارا ألهله لٌبٌتوا علٌها حتى ٌصبح، وٌعلم وجه سبٌله، فؤصلد زنده فبل ٌوري له نارا، فمدح 
 حتى أعٌاه، الحت النار فرآها، }فَمَاَل ألْهِلِه اْمكُثُوا ِإنًِّ آنَْسُت َناًرا لَعَلًِّ آتٌِكُْم ِمْنَها بِمَبٍَس أَْو أَِجدُ 

 .(5)اِر هًُدى{"َعلَى النَّ 

                                                             

 .2ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٕٙالكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .2ٗٗ/ٕلطائؾ اإلشارات: (ٖ)
 .ٕٔٓ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٗ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٙ-2ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٔٓ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (1)
 .2ٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
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[، أي:" لعلً أجٌئكم منها بشعلة تستدفئون ٓٔلوله تعالى:}لَعَّلًِ آتٌِكُْم ِمْنَها بَِمبٍَس{ ]طه :  
 .(ٔ)بها، وتولدون بها ناًرا أخرى"

هو النار فً «: المَبَس»ٌمول: لعلً أجٌئكم من النار التً آنست بشعلة. و لال الطبري:" 
المائل لصاحبه: ألبسنً نارا، فٌعطٌه إٌاها فً طرؾ عود أو َطَرؾ العود أو المصبة، ٌمول 

لصبة، وإنما أراد موسى بموله ألهله: }لَعَلًِّ آتٌِكُْم ِمْنَها بَِمبٍَس{ لعلً آتٌكم بللن لتصطلوا به"
(ٕ). 

عن وهب بن منبه :"}لَعَلًِّ آتٌِكُْم ِمْنَها بَِمبٍَس{، لال: بمبس تَْصَطلون" 
(ٖ). 

ًٌا ٌدلنا على ٓٔأَِجُد َعلَى النَّاِر هًُدى{ ]طه :  لوله تعالى:}أَوْ   [، أي:" أو أجد عندها هاد
 .(ٗ)الطرٌك"
داللة تدّل على الطرٌك اللي أضللناه، إما من خبر هاد ٌهدٌنا إلٌه،  لال الطبري:أي:" 

 .(٘)وإما من بٌان وعلم نتبٌنه به ونعرفه"
 .(ٙ)النَّاِر هًُدى{، ٌمول: من ٌدّل على الطرٌك"عن ابن عباس، لوله :}أَْو أَِجُد َعلَى  
 .(2)هادٌا ٌهدٌه الطرٌك" لال مجاهد:" 
 .(1)أي: هداة ٌهدونه الطرٌك" لال لتادة:" 
 .(5)هدى عن علم الطرٌك اللي أضللنا بنعت من خبر" لال وهب:" 
كانوا أضلوا عن الطرٌك، فمال: لعلً أجد من ٌدلنً على الطرٌك، أو  لال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)آتٌكم بمبس لعلكم تصطلون"
 

 المرآن
ا أَتَاَها نُوِدَي ٌَا ُموَسى ) ٌَْن إِنََّن بِاْلَواِد اْلُممَدَِّس طًُوى )ٔٔ}فَلَمَّ ({ ٕٔ( إِّنًِ أَنَا َربَُّن فَاْخلَْع نَْعلَ

 [ٕٔ - ٔٔ]طه : 

 التفسٌر:
فلما أتى موسى تلن النار ناداه هللا: ٌا موسى، إنً أنا ربن فاخلع نعلٌن، إنن اآلن بوادي 

 اللي باركته، وللن استعداًدا لمناجاة ربه.« طوى»
ٌَا ُموَسى )  ا أَتَاَها نُوِدَي  [، أي:" فلما ٕٔ - ٔٔ( إِّنًِ أََنا َربَُّن{ ]طه : ٔٔلوله تعالى:}فَلَمَّ

 .(ٔٔ)داه هللا: ٌا موسى، إنً أنا ربن"أتى موسى تلن النار نا
ٌَا ُموَسى إِنًِّ أَنَا َربَُّن..{"لال الطبري:"  فلما أتى النار موسى، ناداه ربه :}

(ٕٔ). 
ٌَْن ِإنََّن ِباْلَواِد اْلُممَدَِّس طًُوى{ ]طه :   [، أي:" فاخلع نعلٌن، إنن ٕٔلوله تعالى:}فَاْخلَْع نَْعلَ

 .(ٖٔ)"اللي باركته« طوى»اآلن بوادي 
 .(ٗٔ)ٌعنً: بالوادي المطهر طوى، وهو اسم الوادي" لال مماتل:" 
 .(ٔ)الممدس: المبارن" لال ٌحٌى:" 

                                                             

 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .22ٕ/1ٔخرجه الطبري:أ (ٙ)
 .22ٕ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .22ٕ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .22ٕ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .22ٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .22ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٕ-ٕٕ-/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
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 .(ٕ)"}بالواد الممدس{، لال: الطاهر عن عكرمة:" 
 .(ٖ)"المبارن طوى، لال: اسم الواديلال ابن عباس:"  
خرج موسى نحوها، ٌعنً نحو النار، فنلا هً فً شجر من العلٌك، وبعض  لال وهب:" 

أهل الكتاب ٌمول فً عوسجة، فلما دنا استؤخرت عنه، فلما رأى استئخارها رجع عنها، وأوجس 
فً نفسه منها خٌفة  فلما أراد الرجعة، دنت منه ثم كلم من الشجرة، فلما سمع الصوت استؤنس، 

ٌَْن إِنََّن ِباْلَواِدي اْلُممَدَِّس طًُوى{، فخلعها ولال هللا تبارن وتعالى  :}ٌَا ُموَسى إِّنًِ أََنا َربَُّن فَاْخلَْع نَْعَل
 .(ٗ)فؤلفاها"
 واختلؾ أهل التفسٌر فً السبب اللي من أجله أمر هللا موسى بخلع نعلٌه، على لولٌن: 

، (٘)، والحسن-فً رواٌة-لبأحدهما : لٌباشر بمدمٌه بركة الوادي الممدس، لاله علً بن أبً طا
 .(5)، وابن ابً نجٌح(1)، وابن جرٌج(2)، وعكرمة(ٙ)-فً رواٌة-ومجاهد
ٌدل علٌه لوله عمٌب للن: }إنن بالواد الممدس طوى{ فتمدٌره: اخلع  لال الجصاص:" 

 .(ٓٔ)نعلٌن  ألنن بالوادي الممدس"
طا األرض حافٌا كما تدخل الكعبة حافٌا، ٌمول: من بركة:  لال ابن أبً نجٌح:" 
 .(ٔٔ)الوادي"
 .(ٕٔ)ٌمول: أفض بمدمٌن إلى بركة الوادي" لال ابن ابً نجٌح:" 
 .(ٖٔ)كً تمس راحة لدمٌن األرض الطٌبة" لال عكرمة:" 

لال الحسن: "كانتا، ٌعنً نعلً موسى من بمر، ولكن إنما أراد هللا أن ٌباشر بمدمٌه بركة 
  .(ٗٔ)األرض، وكان لد لدس مرتٌن"

ٌْج: ولٌل لمجاهد: زعموا أن نعلٌه كانتا من جلد حمار أو مٌتة، لال: ال  لال ابن ُجَر
 .(٘ٔ)ولكنه أمر أن ٌباشر بمدمٌه بركة األرض"

، (1ٔ)، ولتادة(2ٔ)، كعب(ٙٔ)والثانً : ألن نعلٌه كانتا من جلد حمار مٌت، لاله علً بن ابً طالب
 .(ٕٓ)ومماتل، (5ٔ)والزهري
 .(ٕٔ)"كانتا من جلد حمار أهلً لال الزهري:" 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٗ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .2ٕٔٗ/2(:ص5ٖٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٔٗ/2(:ص5ٖٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 . 21ٕ/1ٔأخرجه الطبري:(ٗ)
 .25ٕ-21ٕ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (٘)
 . 25ٕ/1ٔانظر تفسٌر الطبري:(ٙ)
 .2ٕٔٗ/2(:ص5ٖٖٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 . 25ٕ/1ٔالطبري:انظر تفسٌر (1)
 . 25ٕ/1ٔانظر تفسٌر الطبري:(5)
 .12ٕ/ٖاحكام المرآن: (ٓٔ)
 .1ٕٔٗ/2(:ص51ٖٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .25ٕ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٔٗ/2(:ص5ٖٖٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .25ٕ/1ٔاخرحه الطبري: (ٗٔ)
 .25ٕ/1ٔاخرحه الطبري: (٘ٔ)
 .21ٕ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .21ٕ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .21ٕ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .2ٕٔٗ/2(:ص5ٖٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5ٔ)
 .ٖٕ-ٕٕ-/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٓ)
 .2ٕٔٗ/2(:ص5ٖٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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وألماهما  -علٌه السبلم -كانتا من جلد حمار مٌت ؼٌر لكى، فخلعهما موسى  لال مماتل:" 
 .(ٔ)من وراء الوادي"

 .(ٕ)"كانت نعبل موسً التً لٌل له اخلعها من جلد الخنزٌر ولال مجاهد:" 
وأولى المولٌن فً للن بالصواب لول من لال: أمره هللا تعالى لكره بخلع  لال الطبري:" 

نعلٌه لٌباشر بمدمٌه بركة الوادي، إل كان وادٌا ممدسا، ألنه ال داللة فً ظاهر التنزٌل على أنه 
أمر بخلعهما من أجل أنهما من جلد حمار وال لنجاستهما، وال خبر بللن عمن ٌلزم بموله الحجة، 

ه: }إِنََّن بِاْلَواِدي اْلُممَدَِّس طًُوى{، بعمبه دلٌبل واضحا، على أنه إنما أمره بخلعهما لما وإن فً لول
 .(ٖ)لكرنا"
 [، خسمة وجوه من التفسٌر:ٕٔوفً لوله تعالى:}طُوًى{]طه : 

 .(ٗ)أحدها : أنه اسم من طوى ألنه مر بوادٌها لٌبلً فطواه ، لاله ابن عباس
ٌعنً: األرض الممدسة، وللن أنه مر بوادٌها لٌبل فطوي ٌمال: طوٌت  لال ابن عباس:" 

وادي كلا وكلا، والطاوي من اللٌل، وارتفع إلى أعلى الوادي: وللن نبً هللا موسى علٌه 
 .(٘)"السبلم

الثانً : سمً طوى ألن هللا تعالى ناداه مرتٌن . وطوى فً كبلمهم بمعنى: مرتٌن ، ألن الثانٌة 
عدّي بن زٌد ، واستشهد بمول (ٙ)األولى صارت كالمطوٌة علٌها، حكاه الطبريإلا أعمبتها 
 :(2)العبادي

ًَّ َطَوى ِمْن َؼٌِّن الُمتََرّددِ  ٌِْر كُْنِهِه ... َعل  أعاِلل إنَّ اللَّْوَم فًِ َؼ
 .(ٓٔ)، ولتادة(5)، ومجاهد(1)الثالث : أنه سمً بللن ألن الوادي لدس مرتٌن ، لاله الحسن

 .(ٔٔ)"واد بفلسطٌن لدس مرتٌن الحسن:"لال  
لال مجاهد: لُّدِس بُورن مّرتٌن" 

(ٕٔ). 

، وبه لال سعٌد (ٖٔ)-فً رواٌة-: َطنِ الوادي بمدمن ، لاله ابن عباس «طوى»الرابع : أن معنى 
 .(ٙٔ)، وعكرمة(٘ٔ)-فً رواٌة-، ومجاهد(ٗٔ)بن جبٌر
 .(2ٔ)طؤ األرض حافٌا، كما تدخل الكعبة حافٌا، ٌمول: من بركة الواد" لال سعٌد:" 

، (ٕ)-فً رواٌة-، ومجاهد(ٔ)الخامس : أنه االسم للوادي لدٌماً. وهلا مروي عن ابن عباس اٌضا
 .(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)

                                                             

 .ٖٕ-ٕٕ-/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .2ٕٔٗ/2(:ص5ٕٖٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .25ٕ/1تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٔٗ/2(:ص52ٖٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٔ-1ٕٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 بكسر) وطوى طوى كان وإلا: لال( . طوى: اللسان)، و1ٕٓ/1ٔفً تفسٌر الطبري: زٌد بن لعدي البٌت(2)

 بعلم ولٌس ،( وضمها الثاء بكسر) وثنً ثنً بمنزلة صفة فهو مرتٌن، المطوي الشًء وهو( وضمها الطاء
 نسخة حاشٌة فً ورأٌت ،" البٌت. . اللوم إن"  أعالل: " زٌد بن عدي لال كما ؼٌر، ال مصروؾ وهو لشًء
 .المكرر اللوم أراد فٌن، من ثنى على: عدي شعر فً اللي أن بري ابن أمالً من
 .2ٕٔٗ/2(:ص5ٖٖٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٕٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٔٗ/2(:ص5ٖٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕٕ-1ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٕٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٕٕ/1ٔاخرجه الطبري: (2ٔ)
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لان الوادي هو طوى، حٌث كان موسى، وحٌث كان إلٌه من هللا ما كان،  لال ابن زٌد:" 
 .(ٗ)لال: وهو نحو الطور"

لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو: }طوى الهب{ ؼٌر منونة، ولرأ ابن عامر وعاصم  
 .(٘)وحمزة والكسائى: }طوى الهب{ منونة

 
 المرآن

 [ٖٔ({ ]طه : ٖٔ)}َوأَنَا اْختَْرتَُن فَاْستَِمْع ِلَما ٌُوَحى 

 التفسٌر:
 وإنً اخترتن ٌا موسى لرسالتً، فاستمع لما ٌوحى إلٌن منً.

 .(ٙ)[، أي:" وإنً اخترتن ٌا موسى لرسالتً"ٖٔلوله تعالى:}َوأََنا اْختَْرتَُن{ ]طه :  
 .(2)اصطفٌتن" لال الثعلبً:أي:" 
 .(1)أي: لرسالتً ولكبلمً" لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(5)دي أنَّا اخترنان. فاجتبٌنان لرسالتنا إلى من نرسلن إلٌه"نو لال الطبري:" 
ٌْتَُن َعلَى النَّاِس ِبِرَساالتًِ  لال ابن كثٌر:"  لوله :}َوأََنا اْختَْرتَُن{ كموله:}إِنًِّ اْصَطفَ

 [، أي: على جمٌع الناس من الموجودٌن فً زمانه.َٗٗٔوبَِكبلِمً{ ]األعراؾ : 
إن هللا تعالى لال : ٌا موسى ، أتدري لم خصصتن بالتكلٌم من  لال ابن كثٌر:" ولد لٌل :

 .(ٓٔ)بٌن الناس ؟ لال : ال. لال : ألنً لم ٌتواضع لً أحد تواضعن"
، على االستئناؾ وعلى معنى الحكاٌة، ألنه معنى ٌإدى: لٌل له «وأنا اخترنان:»وٌمرأ 
 .(ٔٔ) إنا اخترنان
 .(ٕٔ)[، أي:" فاستمع لما ٌوحى إلٌن منً"ٖٔطه : لوله تعالى:}فَاْستَِمْع ِلَما ٌُوَحى{ ] 

 .(ٖٔ)ٌمول: فاستمع لوحٌنا اللي نوحٌه إلٌن وعه، واعمل به" لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)لال ابن كثٌر:" أي : اسمع اآلن ما ألول لن وأوحٌه إلٌن"

 
 المرآن

ُ اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنَا فَاْعبُْدنًِ َوأَلِِم  اَلةَ ِلِذْكِري )}إِنَّنًِ أَنَا َّللاَّ  [ٗٔ({ ]طه : ٗٔالصَّ
 التفسٌر:

 إننً أنا هللا ال معبود بحك إال أنا، ال شرٌن لً، فاعبدنً وحدي، وألم الصبلة لتلكرنً فٌها.
ُ اَل إِلَهَ إِالَّ أَنَا{ ]طه :   [، أي:" إننً أنا هللا ال معبود بحك إال ٗٔلوله تعالى:}ِإنَّنًِ أَنَا َّللاَّ

 .(٘ٔ)ً"أنا، ال شرٌن ل

                                                                                                                                                                               

 .1ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٔٙانظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٓٗ/ٙالكشؾ والبٌان: (2)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (1)
 .1ٖٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .22ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٔٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٖٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .22ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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ٌمول تعالى لكره: إننً أنا المعبود اللي ال تصلح العبادة إال له، ال إلَهَ إال  لال الطبري:" 
 .(ٔ)أنا فبل تعبد ؼٌري، فننه ال معبود تجوز أو تصلح له العبادة سواي"

 .(ٕ)أي: إنً أنا المعبود، ال معبود ؼٌري ٌستحك العبادة" لال مكً:" 
ب على المكلفٌن أن ٌعلموا أنه ال إله إال هللا ، وحده ال هلا أول واج لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)شرٌن له"

مرتٌن،  -هلالج لج -ملسو هيلع هللا ىلص ربه -كلمه ربه مرتٌن، ورأى دمحم -علٌه السبلم -عن كعب: "أن موسى
 .(ٗ)مرتٌن" -تعالى -ربه -علٌه السبلم -وعصى آدم
 .(٘)فاعبدنً وحدي"[، أي:" ٗٔلوله تعالى:}فَاْعبُْدنًِ{ ]طه :  
 .(ٙ)ٌمول: فؤخلص العبادة لً دون كّل ما عبد من دونً" لال الطبري:" 
 .(2)أي : وحّدنً َولُم بعبادتً من ؼٌر شرٌن " لال ابن كثٌر:" 
 .(1)أي: تللل لحكمى، وأنفل أمرى، واخضع لجبروت سلطانى" لال المشٌري:" 
بَلةَ ِلِلْكِري{ ]   .(5)[، أي:" وألم الصبلة لتلكرنً فٌها"ٗٔطه : لوله تعالى:}َوأَلِِم الصَّ
بَلةَ ِلِلْكِري{ ]طه : وفً    [، وجوه من التفسٌر:ٗٔلوله تعالى:}َوأَلِِم الصَّ

 .(ٕٔ)، وابن لتٌبة(ٔٔ)، ومماتل(ٓٔ)أحدها : معناه: وألم الصبلة لتلكرنً فٌها، لاله مجاهد
 .(ٖٔ)ألن الصبلة ال تكون إال بلكر هللا" لال الزجاج:" 

 .(ٗٔ)والثانً : وألم الصبلة بلكري، ألنه ال ٌُْدَخُل فً الصبلة إال بلكره
 .(٘ٔ)الثالث : وألم الصبلة حٌن تلكرها، لاله إبراهٌم

ألن هللا عز وجل ال ٌإاخلنا إن تسٌنا ما لم نتعمد األشٌاء التً تشؽل  لال الزجاج:" 
لشمس أوعند مؽٌبها وجب أن وتلهً عن الصبلة، ولو لكر لاكر أن علٌه صبلة فً ولت طلوع ا

  .(ٙٔ)ٌصفٌها"

َها إِلَا لََكَرَها، »لال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-وروى سعٌد بن المسٌب أن رسول هللا  ًَ َصبَلةَ فَْلٌَُصلِّ َمْن نَِس
 .(2ٔ)«لال تعالى }َوأَلِِم الَصبلَةَ ِللَكِري{

عن الصبلة ، أو ؼفل عنها ، فلٌصلها  وعن أنس ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إلا َرلَد أحدكم
بلةَ ِلِلْكِري {" إلا لكرها   فنن هللا تعالى لال : } َوأَلِِم الصَّ
(ٔ1). 

وفً الصحٌحٌن عن أنس لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من نام عن صبلة أو نسٌها ، 
 .(5ٔ)فكفارتها أن ٌصلٌها إلا لكرها ، ال كفارة لها إال للن"

                                                             

 .1ٖٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٙٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕ)
 .22ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٕ/ٖأخرجه مماتل بن سلٌمان فً التفسٌر: (ٗ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .22ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٗٗ/ٕلطائؾ اإلشارات: (1)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٕ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .22ٕؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٖ٘/ٖمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .52ٖ/ٖانظر النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1ٖٕ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٖ٘/ٖمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .1ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .(1ٗٔ/ٖالمسند )(1ٔ)
 .(1ٗٙ( وصحٌح مسلم برلم )52٘برلم )صحٌح البخاري (5ٔ)
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الطبري: والصواب تؤوٌل من لال: معناه: ألم الصبلة لتلكرنً فٌها، ألن للن أظهر لال 
 .(ٔ)"معنٌٌه، ولو كان معناه: حٌن تلكرها، لكان التنزٌل: ألم الصبلة للكركها

 .(ٖ)معناه: فً ولت لكرن" لال الزجاج:".(ٕ)، باأللؾ«للكرا»وٌمرأ: 
 

 المرآن
 [٘ٔ({ ]طه : ِ٘ٔفٌَها ِلتُْجَزى ُكلُّ نَْفٍس بَِما تَْسَعى )}إِنَّ السَّاَعةَ آتٌَِةٌ أََكاُد أُخْ 

 التفسٌر:
إن الساعة التً ٌُبعث فٌها الناس آتٌة ال بد من ولوعها، أكاد أخفٌها من نفسً، فكٌؾ ٌعلمها أحد 

 من المخلولٌن  لكً تُجزى كل نفس بما عملت فً الدنٌا من خٌر أو شر.
[، أي:" إن الساعة التً ٌُبعث فٌها ٘ٔتٌَِةٌ أََكاُد أُْخِفٌَها{ ]طه : لوله تعالى:}إِنَّ السَّاَعةَ آ 

 .(ٗ)الناس آتٌة ال بد من ولوعها، أكاد أخفٌها من نفسً، فكٌؾ ٌعلمها أحد من المخلولٌن"
 .(٘)ٌمول إن الساعة جائٌة ال بد أكاد أخفٌها من نفسً" لال مماتل:" 
إن الساعة التً ٌبعث هللا فٌها الخبلئك من لبورهم لمولؾ المٌامة جائٌة،  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"أكاد أخفٌها من نفسً، لئبل ٌطلع علٌها أحد
 [، وجوه من التفسٌر:٘ٔلوله تعالى:}إِنَّ السَّاَعةَ آِتٌَةٌ أََكاُد أُْخِفٌَها{ ]طه : وفً  
، (5)، ومجاهد(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)اسأكاد أخفٌها من نفسً. وهلا لول ابن عبمعناه: احدها: 
 .(ٔٔ)، وابً صالح(ٓٔ)ولتادة
وٌكون الممصود من للن تبعٌد الوصول إلى علمها . وتمدٌره : إلا كنت  لال الماوردي:" 

 .(ٕٔ)أخفٌها من نفسً فكٌؾ أظهرها لن ؟"
 .(ٖٔ)ٌمول: ال أظهر علٌها أحدا ؼٌري" لال ابن عباس:" 

 .(ٗٔ)ال تؤتٌكم إال بؽتة" لال ابن عباس:" 
 .(٘ٔ)}أََكاُد أُْخِفٌَها{، لاال: "من نفسً"عن ابن عباس، ومجاهد، لوله  
 .(ٙٔ)ٌخفٌها من نفسه" لال أبو صالح:" 
 .(2ٔ)ولعمري لمد أخفاها هللا من المبلئكة الممربٌن، ومن األنبٌاء المرسلٌن" لال لتادة:" 
  : ًّ  .(1ٔ)«أكاد أخفٌها من نفسً»فً لراءة أب

 بمعنى: أرٌد.« أكاد»، وٌكون (5ٔ)ال أظهر علٌها أحداً ، لاله الحسنالثانً: معناه: 

                                                             

 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٙٔ/ٕانظر معانً المرآن للفراء: (ٕ)
 .ٕٖ٘/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٙ-1ٕ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٙ-1ٕ٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .52ٖ/ٖالنكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .1ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .1ٕٙ-1ٕ٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .1ٕٙ/1ٔاخرجه الطبري: (2ٔ)
 .1ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .52ٖ/ٖانظرن النكت والعٌون: (5ٔ)
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وبعده مضمر: أكاد آتً بها تمرٌباً  «أكاد»معناه: أن الساعة آتٌة أكاد . انمطع الكبلم عند الثالث: 
، (ٔ). حكاه الطبري عن آخرٌن«أخفٌها لتجزى كل نفٍس بما تسعى»لورودها، ثم استؤنؾ : 
 :(ٖ)، ومثله لول ضابىء البرجمً(ٕ)والماوردي عن األنباري

ٌْتَِنً ... تََرْكُت على عثماَن تَْبِكً ألاِربُهُ    َهَمَمُت َولَْم أْفعَْل وِكْدُت ولَ
 أي: كدت أن ألتله ، فؤضمره لبٌان معناه .

س بن عابس لول امرئ المٌ، وأنشد (ٗ)}أخفٌها{: أظهرها ، لاله أبو عبٌدة –الرابع : أن معنى 
 :(٘) الكندي

 وإن تدفنوا الّداء ال نخفٌه ... وإن تبعثوا الحرب ال نمعد
 أي: ال نظهره.

ٌمال: أخفٌت الشًء، أي: أظهرته وأخفٌته، إلا كتمته ، كما ٌمال: أسررت الشًء إلا 
 كتمته ، وأسررته إلا أظهرته .

واللي هو أولى بتؤوٌل اآلٌة من المول، لول من لال: معناه: أكاد أخفٌها  لال الطبري:"
من نفسً، ألن تؤوٌل أهل التؤوٌل بللن جاء، واللي لُكر عن سعٌد بن جبٌر من لراءة للن بفتح 
األلؾ لراءة ال أستجٌز المراءة بها لخبلفها لراءة الحجة التً ال ٌجوز خبلفها فٌما جاءت به نمبل 

 .(ٙ)مستفٌضا"
[، أي:" لكً تُجزى كل نفس بما عملت فً ٘ٔلوله تعالى:}ِلتُْجَزى ُكلُّ َنْفٍس بَِما تَْسعَى{ ]طه : 

 .(2)الدنٌا من خٌر أو شر"
لتثاب كل نفس امتحنها ربها بالعبادة فً الدنٌا بما تسعى، ٌمول: بما  لال الطبري:ٌمول: " 

 .(1)"تعمل من خٌر وشّر، وطاعة ومعصٌة
 

 المرآن
نََّن َعْنَها َمْن اَل ٌُْإِمُن بَِها َواتَّبََع َهَواهُ فَتَْرَدى )  [ٙٔ({ ]طه : ٙٔ}فاََل ٌَُصدَّ

 التفسٌر:
عن اإلٌمان بها واالستعداد لها َمن ال ٌصدق بولوعها وال ٌعمل لها،  -ٌا موسى  -فبل ٌصرفنَّن 

 واتبع هوى نفسه، فكلَّب بها، فتهلن.
ّدنن ٌا موسى عن التؤهُّب للساعة، من ال ٌإمن بها، ٌعنً: لال الطبري:ٌمول: " فبل ٌر 

من ال ٌمّر بمٌام الساعة، وال ٌصّدق بالبعث بعد الممات، وال ٌرجو ثوابا، وال ٌخاؾ عمابا، واتبع 

                                                             

 .5ٕٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .52ٖ/ٖانظرن النكت والعٌون: (ٕ)
 تؤدٌبه، عثمان فؤراد لوما هجا فاحشا، كان ألنه عثمان، الخلٌفة حبسه البرجمً، الحارث ابن لضابئ البٌت(ٖ)
. فٌه مات حتى السجن إلى وأعٌد ضرب ثم علٌه، فعثر عثمان، بها لٌمتل ساله، فً سكٌنا شد لٌإدب، دعً فلما
، 5ٔ: ٗ للمرصفً الكامل بشرح اآلمل، رؼبة) :انظر المبرد العباس أبو أنشدها له ألمٌة ممطوعة من والبٌت

 .  (5ٕٓ/1ٔوتفسٌر الطبري:
 ألاتله ال من لتل بعار فلٌس...  مبلمة هلكت إن تتبعٌنً فبل

 حبلئله تبكً عثمان على تركت...  ولٌتنً وكدت أفعل ولم هممت
 آتٌة الساعة إن) المرآن فً ما نظٌر وهو. عثمان لتل من به هممت ما أفعل كدت أي كدت،: لوله فً والشاهد
 .تسعى بما نفس كل لتجزى أخفٌها ولكنً: فمال ابتدأ ثم. بها آتً أن أكاد: معناه أن إلى لوم لهب( أكاد
 .2ٔ-ٙٔ/ٕانظر: مجاز المرآن: (ٗ)
( ٙٔ ص( )خفى) والتاج واللسان 1ٖٔ/ ٔٔ والمرطبً ٔٓٔ/ ٙٔ الطبري وفى ٖٕٔ ص الستة من دٌوانه(٘)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/1ٔ: عبٌدة أبى عن الكبلم هلا الطبري روى:  «نمعد ال...  أنشدنى» ٔ -ٖٔ( ٙٔ
 .12ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
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هوى نفسه، وخالؾ أمر هللا ونهٌه، فتهلن إن أنت انصددت عن التؤهب للساعة، وعن اإلٌمان 
 .(ٔ)مٌامها من لبورهم بعد فنائهم بصّد من كفر بها"بها، وبؤن هللا باعث الخلك ل

}فبل ٌصدنن عنها{، أي: عن اإلٌمان بها، وبما فٌها، }من ال ٌإمن بها  لال النحاس:" 
 .(ٕ)واتبع هواه{، أي: فً الكفر بها، }فتردى{، من: ردي ٌردى، إلا هلن"

لساعة من ال ٌصدق ٌعنً: ال ٌصرفنن عن اإللرار بمٌام ا لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٖ)بمٌام الساعة واتبع هواه، فتهلن، وٌمال: الردى، الموت والهبلن"

فبل ٌصرفنن عن العمل للساعة أو عن إلامة الصبلة أو عن اإلٌمان  لال النسفً:" 
بالمٌامة فالخطاب لموسى والمراد به أمته }من ال ٌإمن بها{ ال ٌصدق بها }واتبع هواه{ فً 

 .(ٗ)مخالفة أمره }فتردى{ فتهلن"
أي: فبل ٌردنن ٌا موسى عن التؤهب للساعة من ال ٌمر بمٌامها وال  لال المراؼً:" 
بالبعث، وال ٌرجو ثوابا، وال ٌخاؾ عمابا، بل ٌركب رأسه وٌخالؾ أمر ربه ونهٌه، فننن  ٌصدق

إٌان أعنى :»إن فعلت للن ولعت فى هاوٌة الخلالن والعصٌان، وهلا الخطاب من وادي لولهم 
 ، فالمراد بمثل هلا الخطاب جمٌع المكلفٌن كما تمدم ؼٌر مرة.«واسمعً ٌا جاره
ا سبل من كلب بالساعة، وألبل على للاته فى دنٌاه، وعصى أمر ربه ال تتبعو -وخبلصة للن

واتبع هواه، فنن من سلن سبٌلهم خاب وخسر كما لال: }َوَما ٌُْؽِنً َعْنهُ َمالُهُ إِلَا تََردَّى{ ]اللٌل : 
ٔٔ]("٘). 

أي: فبل ٌصدن وٌشؽلن عن اإلٌمان بالساعة، والجزاء، والعمل لللن، من  لال السعدي:" 
كان كافرا بها، ؼٌر معتمد لولوعها، ٌسعى فً الشن فٌها والتشكٌن، وٌجادل فٌها بالباطل، وٌمٌم 
من الشبه ما ٌمدر علٌه، متبعا فً للن هواه، لٌس لصده الوصول إلى الحك، وإنما لصاراه اتباع 

تصؽً إلى من هله حاله، أو تمبل شٌئا من ألواله وأعماله الصادرة عن اإلٌمان  هواه، فنٌان أن

بها والسعً لها سعٌها، وإنما حلر هللا تعالى عمن هله حاله ألنه من أخوؾ ما ٌكون على 
المإمن بوسوسته وتدجٌله وكون النفوس مجبولة على التشبه، وااللتداء بؤبناء الجنس، وفً هلا 

التحلٌر عن كل داع إلى باطل، ٌصد عن اإلٌمان الواجب، أو عن كماله، أو  تنبٌه وإشارة إلى
ٌولع الشبهة فً الملب، وعن النظر فً الكتب المشتملة على للن، ولكر فً هلا اإلٌمان به، 
وعبادته، واإلٌمان بالٌوم اآلخر، ألن هله األمور الثبلثة أصول اإلٌمان، وركن الدٌن، وإلا تمت 

نمصه أو فمده بنمصها، أو نمص شًء منها. وهله نظٌر لوله تعالى فً اإلخبار تم أمر الدٌن، و
ابِئُوَن  عن مٌزان سعادة الفرق، اللٌن أوتوا الكتاب وشماوتهم: }إِنَّ الَِّلٌَن آَمنُوا َوالَِّلٌَن َهاُدوا َوالصَّ

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا  ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن{ ]المائدة : َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاَّللَّ فَبَل َخْوٌؾ َعلَ
 .(ٙ)ولوله: }فتردى{ أي: تهلن وتشمى، إن اتبعت طرٌك من ٌصد عنها"، [ 5ٙ

 .(2)لوله :}فتردى{، معناه: فتهلن، ٌمال: ردي ٌردى ردى، إلا هلن" لال الزجاج:" 
رٌنن ها هنا، تنبٌها على أن المراد نهٌه أن ٌنصد عنها كمولهم: ال أ لال البٌضاوي:" 

فطرته السلٌمة لو خلٌت بحالها الختارها ولم ٌعرض عنها، وأنه ٌنبؽً أن ٌكون راسخا فً دٌنه 
فنن صد الكافر إنما ٌكون بسبب ضعفه فٌه. واتبع هواه مٌل نفسه إلى الللات المحسوسة 

 .(1)المخدجة فمصر نظره عن ؼٌرها"

                                                             

 .5ٕٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘/ٖإعراب المرآن: (ٕ)
 .5ٕٖ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .ٖٓٙ/ٕتفسٌر النسفً: (ٗ)
 .ٔٓٔ/ٙٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 ٖٓ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖٖ٘/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٕ٘/ٗتفسٌر البٌضاوي: (1)
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اب آحاد المكلفٌن ، أي : ال تتبعوا سبٌل من كلب المراد بهلا الخط لال ابن كثٌر:" 
بالساعة ، وألبل على مبلله فً دنٌاه ، وعصى مواله ، واتبع هواه ، فمن وافمهم على للن فمد 
خاب وخسر } فَتَْرَدى { أي : تهلن وتعطب، لال هللا تعالى : } َوَما ٌُْؽِنً َعْنهُ َمالُهُ إِلَا تََردَّى { 

 .(ٔ)["ٔٔ]اللٌل : 
 [:ٙٔ-5وائد اآلٌات:]ف

 تمرٌر النبوة لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص.  -ٔ
 تمرٌر التوحٌد وإثباته، وأن الدعوة إلى ال إله إال هللا دعوة كافة الرسل. -ٕ
 إثبات صفة الكبلم هلل تعالى ببل كٌؾ وال تمثٌل. -ٖ
مشروعٌة التبرن بما جعله هللا تعالى مباركا، والتبرن التماس البركة حسب بٌان  -ٗ

 الرسول وتعلٌمه.
 وجوب إلام الصبلة وبٌان علة للن وهو لكر هللا تعالى. -٘
 بٌان الحكمة فً إخفاء الساعة مع وجوب إتٌانها وحتمٌته. -ٙ
 المرآن

 [2ٔ({ ]طه : 2ٔ}َوَما تِْلَن بٌَِِمٌنَِن ٌَا ُموَسى )
 التفسٌر:

 وما هله التً فً ٌمٌنن ٌا موسى؟
، وإنما هو سإال تمرٌر لئبلّ ٌدخل علٌه ارتٌاب  لٌس هلا سإال استفهام لال الماوردي:" 

 .(ٕ)بعد انمبلبها حٌةٌ تسعى"
لال ابن العربً:" لال علماإنا: إنما سؤله عنها لما كان أضمر من اآلٌة له فٌها، حتى إلا  

رجع علٌها، وتحمك حالها، وكسٌت تلن الحلة الثعبانٌة بمرأى منه البتدائها كان تبدٌلها مع اللكر 

فً الملب وأٌسر له من أن ٌؽفل عنها، فٌراها بحلة الثعبانٌة مكسوة، فٌظن أنما عٌن أخرى أولع 
 .(ٖ)سواها"
 

 المرآن
ًَ فٌَِها َمآِرُب أُْخَرى ) ٌَْها َوأَهُشُّ بَِها َعلَى َؼنَِمً َوِل ُ َعلَ ًَ َعَصاَي أَتََوكَّؤ ({ ]طه : 2ٔ}لَاَل ِه

ٔ2] 

 التفسٌر:
علٌها فً المشً، وأهزُّ بها الشجر  لترعى ؼنمً ما ٌتسالط من لال موسى: هً عصاي أعتمد 
 ورله، ولً فٌها منافع أخرى.

َها{ ]طه :   ٌْ ُ َعلَ ًَ َعَصاَي أَتََوكَّؤ [، أي:" لال موسى: هً عصاي 1ٔلوله تعالى:}لَاَل ِه
 .(ٗ)أعتمد علٌها فً المشً"

ل هً عصا، وال ٌضٌؾ لال ابن العربً:" لال أرباب الملوب: الجواب المطلك أن ٌمو 
إلى نفسه شٌئا، فلما أراد أن ٌكونا اثنٌن أفرد عنها بصفة الحٌة، فبمً وحده هلل، كما ٌحب، حتى 

 .(٘)ال ٌكون معه إال هللا، ٌمول هللا: أنت عبدي، وٌمول موسى: أنت ربً"
عى ؼنمً ما [، أي:" أهزُّ بها الشجر  لتر1ٔلوله تعالى:}َوأَهُشُّ بَِها َعلَى َؼنَِمً{ ]طه : 

 .(ٙ)ٌتسالط من ورله"
 :(ٔ)، وجهان«الهس»و« الهش»، بسٌن ؼٌر معجمة . وفً «وأهس»ولرأ عكرمة 

                                                             

 .21ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .55ٖ/ٖالنكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٕ٘/ٖأحكام المرآن: (ٖ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٖأحكام المرآن: (٘)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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 أحدهما : أنهما لؽتان معناهما واحد .
بؽٌر إعجام: زجر « الهس»بالمعجمة :خبط الشجر، و« الهش»والثانً : أن معناهما مختلؾ ، فـ

 الؽنم.
أضرب بها الشجر الٌابس لٌسمط ورلها فترعاه  "{: وأهش بها على ؼنمًلال الفراء:} 
 .(ٕ)"ؼنمه

أي: أختبط بها فؤضرب بها األؼصان لٌسمط ورلها على ؼنمى فتؤكله،  لال أبو عبٌدة:" 
 :(ٖ)لال

 .(ٗ)أهّش بالعصا على أؼنامى ... من ناعم األران والبشام"
 .(٘)لال ابو لتٌبة:" }وأهش بها على ؼنمً{، أخبط بها الورق" 
ٌمول أخبط بها الشجر فٌتهاش الورق فً األرض فتؤكله ؼنمً إلا رعٌتها  مماتل:" لال 

ٌضرب بعصاه الشجر فٌتهاش  -علٌه السبلم -وكانت صؽارا ال تعلون الشجر، وكان موسى
 .(ٙ)الورق فً األرض فتؤكله ؼنمه"

ًَ فٌَِها َمآِرُب أُْخَرى{ ]طه :    .(2)أخرى" [، أي:" ولً فٌها منافع1ٔلوله تعالى:}َوِل
 .(1)ولً فً عصاي هله حوائج أخرى" لال الطبري:" 
 .(5)حوائج أخرى لد علمتها" لال ابن عباس:" 
ًَ فٌَِها َمآِرُب أُْخَرى{، لال: حاجات"  عن مجاهد :"}َوِل

(ٔٓ). 
 .(ٔٔ)لال لتادة:" حاجات ومنافع أخرى" 
 .(ٕٔ)لال ابن ابً نجٌح:" حاجات ومنافع" 
 .(ٖٔ)حاجات أخرى" لال الضحان:" 
 .(ٗٔ)أي: منافع أخرى" لال ابن وهب:" 

 .(٘ٔ)حوائج أخرى سوى للن" لال ابن زٌد:" 
 .(ٙٔ)ٌمول: حوائج أخرى أحمل علٌها المزود والسماء" لال السدي:" 
 .(2ٔ)"ٌعنً: حوائج {"َمآِربُ لال الفراء:} 
ًَ فٌَِها َمآِرُب أُْخَرى{ ]طه : وفً    من التفسٌر:[، وجوه 1ٔلوله تعالى:}َوِل

 .(ٔ)، لاله مماتلٌمتل بها الحٌات والعماربأحدها : أنه كان 

                                                                                                                                                                               

 .55ٖ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .22ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 تؤكلهما الشجر من نوعان: والبََشام واألران،. نسبة بدون واللؽة التفسٌر كتب ولكرته. لائله إلى أهتد لم(ٖ)

 النكت" ،5ٖٕ/1ٔ" وتفسٌر الطبري:: "انظر. بهما وٌستان طٌب، رٌح ولهما لٌن، أؼصانهما وفً الماشٌة،
 ،2ٔ٘/ ٖ" المدٌر فتح" ،2ٔ/ ٕ" المرآن مجاز" ،12ٔ/ ٔٔ" المرآن ألحكام الجامع" ،55ٖ/ ٖ" والعٌون

 .ٗٙ /ٔ( أرن" )العرب لسان" ،ٖٓٗ/ ٔ( بشم" )اللؽة تهلٌب"
 .2ٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٗ)
 21ٕؼرٌب المرآن:  (٘)
 .ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل لن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٗ/1ٔاخرجه الطبري: (5)
 .5ٕٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕ٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕ٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .5ٕ٘/1ٔاخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .5ٕٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .22ٔ/ٕمعانً المرآن: (2ٔ)
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 .(ٕ)الثانً : أنه كان ٌَْمَدُح بها النار ، وٌستخرج الماء بها. لاله مماتل اٌضا
 .(ٖ)الثالث : أنها كانت تضًء له باللٌل ، لاله لتادة

 .(ٗ)كانت عصا آدم علٌه السبلم" ولال لتادة:" 
 .(٘). لاله السديٌحمل علٌها المزود والسماءالرابع: أنه كان 

ٌحمل زاده وسماءه على عصاه وٌضرب  -علٌه السبلم -وكان موسى لال مماتل:" 
األرض بعصاه فٌخرج ما ٌؤكل ٌومه وٌركزها فً األرض فٌخرج الماء فنلا رفعها لهب الماء 

من  -عز وجل -علٌه فتمٌه بنلن هللا وتضًء باللٌل فً ؼٌر لمر لٌهتدي بها وٌرد بها ؼنمه
 .(ٙ)"-عز وجل -اآلفات وٌمتل بها الحٌات والعمارب بنلن هللا

أول من ملن العصا آدم، وهً من آس الجنة، ثم انتملت من نبً  لال سهل بن عبدهللا:" 
إلى نبً حتى صارت إلى شعٌب، فلما زوجه بنته أعطاها إٌاه، فكان موسى علٌه السبلم ٌتوكؤ 
علٌها، وٌهش بها على ؼنمه، وٌنثر الورق إلى ؼنمه، ثم ٌؤخل بها من الشجر ما ٌرٌد، وٌرسلها 

فٌضربها. وإلا اشتد الحر نصبها فً األرض فتكون  على السباع والوحوش وهوام األرض
كالظلة، وإلا نام حرسته حتى ٌستٌمظ، وإلا كانت له لٌلة مظلمة أضاءت له كالسراج، وإلا كان 
ٌوم ؼٌم وؼم علٌه ولت الصبلة بٌنت له بشعاع طرفها، وإلا جاع ؼرزها فً األرض فؤثمرت 

السبلم من العصا منافع ومآرب ظهرت  من ساعتها، فهله مآرب عصاه. فمد لكر موسى علٌه
له، فؤراد هللا تعالى مآرب ومنافع كانت خافٌة علٌه، كانمبلبها ثعبانا، وضربها بالحجر لتنجاش 
عٌون الماء، وضربها بالبحر وؼٌر للن، فؤراه أن علوم الخلك، وإن كانوا مإٌدٌن بالنبوة، 

 .(2)لاصرة عن علم الحك باألكوان"
علٌه  -إلى موسى« العصا» -علٌه السبلم -مماتل، لال: "دفع جبرٌلعن الهلٌل، عن  
 .(1)«"نفعة:»وهو متوجه إلى مدٌن باللٌل، واسم العصا  -السبلم

لال ابن العربً:" تعرض لوم لتعدٌد منافع العصا، كؤنهم ٌفسرون بللن لول موسى  
وإنما ٌنبؽً أن ٌصرؾ  [، وهلا مما ال ٌحتاج إلٌه فً العلم،1ٔ}ولً فٌها مآرب أخرى{ ]طه: 

العصا فً حاجة عرضت  أما إنه ٌحتاج إلٌها فً الدٌن فً موضع واحد إجماعا وهو الخطبة، 
أمر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفً موضع آخر باختبلؾ وهو التوكإ علٌها فً صبلة النافلة. ولد روي أن النبً 

 .(ٓٔ)"(5)به
ء من تلن المآرب التً أبهمت، فمٌل: لال الحافظ ابن كثٌر: "ولد تكلؾ بعضهم للكر شً

كانت تضًء له باللٌل، وتحرس له الؽنم إلا نام، وٌؽرسها فتصٌر شجرة تظله، وؼٌر للن من 
األلوال الخارلة للعادة. والظاهر: أنها لم تكن كللن، ولو كانت كللن لما استنكر موسى علٌه 

 .(ٔٔ)ل للن من األخبار اإلسرائٌلٌة"السبلم صٌرورتها ثعبانا، فما كان ٌفر منها هاربا. ولكن ك
 

 المرآن
 [2ٔ({ ]طه : 2ٔ}لَاَل أَْلِمَها ٌَا ُموَسى )

 التفسٌر:
                                                                                                                                                                               

 .ٕ٘/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕ٘/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٕٓٗ/2(:صٖٙٔٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٓٗ/2(:صٖٙٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٓٗ/2(:صٖ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕ٘-ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٓٔتفسٌر التستري: (2)
 .ٕ٘-ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .رواه أبو داود وؼٌره(5)
 .2ٕ٘/ٖأحكام المرآن: (ٓٔ)
 .25ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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 لال هللا لموسى: ألك عصان.
 .(ٔ)لال الطبري:" لال هللا لموسى: ألك عصان التً بٌمٌنن ٌا موسى" 
 .(ٕ)لال أبو اللٌث السمرلندي:" ٌعنً: ألك عصان من ٌدن" 
 .(ٖ)أي: انبلها"لال السمعانً:"  
 

 المرآن
ًَ َحٌَّةٌ تَْسَعى )  [ٕٓ({ ]طه : ٕٓ}فَؤَْلمَاَها فَِإذَا ِه

 التفسٌر:
 فؤلماها موسى على األرض، فانملبت بنلن هللا حٌة تسعى، فرأى موسى أمًرا عظًٌما وولى هارًبا.

 .(ٗ)[، أي:" فؤلماها موسى على األرض"ٕٓلوله تعالى:}فَؤَْلمَاَها{ ]طه :  
 .(٘)الطبري:" فؤلماها موسى"لال  

 .(ٙ)"فؤلماها على وجه األرض لال الحافظ ابن كثٌر:"
لال أبو اللٌث السمرلندي:" فظن موسى أنه ٌؤمره بنلمائها على وجه الرفض، فلم ٌجد بدا  
 .(2)فؤلماها"

ًَ َحٌَّةٌ تَْسعَى{ ]طه :   .(1)[، أي:" فانملبت بنلن هللا حٌة تسعى"ٕٓلوله تعالى:}فَنِلَا ِه
 .(5)أي: تزحؾ على بطنها بسرعة" لال ٌحٌى:" 
لال الطبري:" فجعلها هللا حٌة تسعى، وكانت لبل للن خشبة ٌابسة، وعصا ٌتوكؤ علٌها  

 .(ٓٔ)وٌهّش بها على ؼنمه، فصارت حٌة بؤمر هللا"
 .(ٔٔ)لال أبو اللٌث السمرلندي:" ٌعنً: تسرح وتسٌر على بطنها رافعة رأسها" 

ثم حانت نظرة فنلا بؤعظم ثعبان نظر إلٌه الناظرون ، فََدّب  كثٌر:" لال الحافظ ابن

ٌلتمس كؤنه ٌبتؽى شٌئًا ٌرٌد أْخلَه ، ٌمر بالصخرة مثل الَخِلفَة من اإلبل فٌلتممها ، وٌطعن بالناب 
من أنٌابه فً أصل الشجرة العظٌمة فٌجتثها ، عٌناه تولدان نارا ، ولد عاد المْحَجن منها ُعرفًا. 

: شعر مثل النٌازن ، وعاد الشعبتان منها مثل الملٌب الواسع ، فٌه أضراس وأنٌاب ، لها  لٌل
صرٌؾ ، فلما عاٌن للن موسى ولى مدبًرا ولم ٌُعَّمِب، فلهب حتى أمعن ، ورأى أنه لد أعَجز 
الحٌة ، ثم لكر ربه فولؾ استحٌاء منه ، ثم نودي : ٌا موسى أْن : ارجع حٌث كنت. فرجع 

 .(ٕٔ)"و شدٌد الخوؾموسى وه
ًَ َحٌَّةٌ تَْسعَى{ ولم تكن  لال ابن عباس:" لما لٌل لموسى: ألمها ٌا موسى، ألماها }فَنِلَا ِه

لبل للن حٌة، لال: فمّرت بشجرة فؤكلتها، ومرت بصخرة فابتلعتها، لال: فجعل موسى ٌسمع 
ٌؤخلها، ثم نودي ولع الصخرة فً جوفها، لال: فولى مدبرا، فنودي أن ٌا موسى خلها، فلم 

 .(ٖٔ)الثانٌة: أن }ُخْلَها َوال تََخْؾ{، فلم ٌؤخلها، فمٌل له فً الثالثة }إِنََّن ِمَن اآلِمِنٌَن{ فؤخلها"

                                                             

 .5ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٖ/ٖبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕٖٙ/ٖتفسٌر المسعانً: (ٖ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .25ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٖٖ/ٖبحر العلوم: (2)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٙ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .5ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖٖ/ٖبحر العلوم: (ٔٔ)
 .1ٕٓ-25ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .5ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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ًَ َحٌَّةٌ تَْسعَى{ تهتّز، لها أنٌاب وهٌئة كما  عن وهب:" }لَاَل أَْلِمَها ٌَا ُموَسى فَؤَْلَماَها فَنِلَا ِه
ٌَا ُموَسى أَْلِبْل َوال شاء هللا أن تكون، فرأى أمرا ف ظٌعا، }َولَّى ُمْدبًِرا َولَْم ٌُعَمِّْب{ فناداه ربه: }
 .(ٔ)تََخْؾ{ }َسنُِعٌُدَها ِسٌَرتََها األولَى{"

 
 المرآن

 [ٕٔ({ ]طه : ٕٔ}لَاَل ُخْذَها َواَل تََخْؾ َسنُِعٌُدَها ِسٌَرتََها اِْلُولَى )
 التفسٌر:

 تََخْؾ منها، سوؾ نعٌدها عًصا كما كانت فً حالتها األولى.لال هللا لموسى: خل الحٌة، وال 
[، أي:" لال هللا لموسى: خل الحٌة، وال ٕٔلوله تعالى:}لَاَل ُخْلَها َواَل تََخْؾ{ ]طه :  
 .(ٕ)تََخْؾ منها"
 .(ٖ)ٌمول تعالى لكره لال هللا لموسى: خل الحٌة، وال تخؾ من هله الحٌة" لال الطبري:" 
 .(ٖ)الحٌة"
 .(ٗ)فمال : } ُخْلَها { بٌمٌنن } َوال تََخْؾ{" كثٌر:"لال ابن  
[، أي:" سوؾ نعٌدها عًصا كما كانت ٕٔلوله تعالى:}َسنُِعٌُدَها ِسٌَرتََها اأْلُولَى{ ]طه :  

 .(٘)فً حالتها األولى"
 .(ٙ)"أي: طرٌمتها األولى. ٌمول: ٌردها عصا كما كانت لال الفراء:" 
ٌدها لهٌئتها األولى التً كانت علٌها لبل أن نصٌرها حٌة، ٌمول: فننا سنع لال الطبري:" 

 .(2)ونرّدها عصا كما كانت"
لال أبو اللٌث السمرلندي:" ٌعنً: سنجعلها عصا كما كانت أول مرة. وأصل السٌرة:  

 .(1)الطرٌمة كما ٌمال: فبلن على سٌرة فبلن، أي: على طرٌمته"

ن صوؾ ، فدخلها بخبلل من عٌدان ، فلما وعلى موسى حٌنئل ِمْدَرعة م لال ابن كثٌر:"
أمره بؤخلها أدلى طرؾ المدرعة على ٌده ، فمال له ملن: أرأٌت ٌا موسى ، لو ألن هللا بما 
تحالر أكانت المدرعة تؽنً عنن شٌئًا ؟ لال : ال ولكنً ضعٌؾ ، ومن َضْعؾ خلمت. فكشؾ 

نٌاب ، ثم لَبض فنلا هً عن ٌده ثم وضعها على فم الحٌة ، حتى سمع حّس األضراس واأل
عصاه التً عهدها ، وإلا ٌده فً موضعها اللي كان ٌضعها إلا توكؤ بٌن الشعبتٌن   ولهلا لال 

 .(5)تعالى : }َسنُِعٌُدَها ِسٌَرتََها األولَى { أي : إلى حالها التً تعرؾ لبل للن"
 .(ٓٔ)عن ابن عباس، لوله :"}ِسٌَرتها األولى{، ٌمول: حالتها األولى" 
 .(ٔٔ)عن مجاهد :"}ِسٌَرتََها األولَى{، لال: هٌئتها" 
 .(ٕٔ)إلى هٌئتها األولى" لال لتادة:" 
 .(ٖٔ)أي: سنرّدها عصا كما كانت" لال وهب:" 
 

                                                             

 .5ٕٙ-5ٕ٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .22ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٖٖ/ٖبحر العلوم: (1)
 .1ٕٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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 المرآن
ٌَةً أُْخَرى ) ٌِْر ُسوٍء آ ٌَْضاَء ِمْن َؼ  [ٕٕ({ ]طه : ٕٕ}َواْضُمْم ٌََدَن إِلَى َجنَاِحَن تَْخُرْج بَ

 التفسٌر:
إلى جنبن تحت العَُضد تخرج بٌضاء كالثلج من ؼٌر برص  لتكون لن عبلمة واضمم ٌدن 

 أخرى.
[، أي:" واضمم ٌدن إلى جنبن تحت ٕٕلوله تعالى:}َواْضُمْم ٌََدَن إِلَى َجنَاِحَن{ ]طه :  
 .(ٔ)العَُضد"
ٌمول تعالى لكره: واضمم ٌا موسى ٌدن، فضعها تحت عضدن،  لال الطبري:" 

 .(ٕ)هما الٌدان"«: الجناحان»و
 [، ثبلثة وجوه:ٕٕلوله تعالى:}َواْضُمْم ٌََدَن إِلَى َجَناِحَن{ ]طه : وفً  
 .(ٖ)عضدن، لاله مجاهدمعناه: اضمم ٌدن تحت أحدها : 
 .(ٗ)لى اإلبط"الجناح فً هلا الموضع من أسفل العضد إ ولال الفراء:" 

 .(٘)الثانً : إلى جٌبن
 .(ٙ)، ألنه مائل فً محل الجناح«الجناح»بـ« الجنب»الثالث : إلى جنبن، فعبر عن 

ٌِْر سُوٍء{ ]طه :   ٌَْضاَء ِمْن َؼ [، أي:" تخرج بٌضاء كالثلج من ٕٕلوله تعالى:}تَْخُرْج َب
 .(2)ؼٌر برص"
بل آدم، فؤدخل ٌده فً جٌبه، ثم لكر أن موسى علٌه السبلم كان رج لال الطبري:" 

أخرجها بٌضاء من ؼٌر سوء، من ؼٌر برص، مثل الثلج، ثم رّدها، فخرجت كما كانت على 
 .(1)لونه"
 .(5)}من ؼٌر سوء{، أي: برص" لال الفراء:" 

ٌِْر   ٌَْضاَء ِمْن َؼ عن ابن عباس ومجاهد، ولتادة، والضحان، والسدي، لوله :"}تَْخُرْج َب
 .(ٓٔ)من ؼٌر برص"سُوٍء{، لال: 
 .(ٔٔ)أخرجها هللا من ؼٌر سوء، من ؼٌر برص، فعلم موسى أنه لمً ربه" لال الحسن:" 
 .(ٕٔ)[، أي:" لتكون لن عبلمة أخرى"ٕٕلوله تعالى:}آٌَةً أُْخَرى{ ]طه :  
 .(ٖٔ)المعنى: هً آٌة أخرى وهله آٌة أخرى" لال الفراء:" 
 .(ٗٔ)"الٌد بعد العصا ولال ٌحٌى:ٌعنً: " 
ٌمول: وهله عبلمة وداللة أخرى ؼٌر اآلٌة التً أرٌنان لبلها من تحوٌل  ل الطبري:"لا 

العصا حٌة تسعى على حمٌمة ما بعثنان به من الرسالة لمن بعثنان إلٌه، ونصب آٌة على 
 .(٘ٔ)اتصالها بالفعل، إل لم ٌظهر لها ما ٌرفعها من هله أو هً"

                                                             

 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .52ٕ-5ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .52ٕ/1ٔانظر تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .21ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٓٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٓٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .52ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .21ٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .51ٕ-52ٕ/1ٔأخرجه عنهم الطبري: (ٓٔ)
 .51ٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .21ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
 .51ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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وهلا بُرهان ثان لموسى ، علٌه السبلم ، وهو أن هللا أمره أن ٌدخل ٌده  لال ابن كثٌر:" 
فً جٌبه ، كما صرح به فً اآلٌة األخرى ، وهاهنا عبر عن للن بموله : } َواْضُمْم ٌََدَن إَِلى 

ْهِب فَلَانَِن بُْرَهانَاِن مِ  ٌَْن َجنَاَحَن ِمَن الرَّ ْن َربَِّن إَِلى َجنَاِحَن { ولال فً مكان آخر:}َواْضُمْم إِلَ
[..وللن أن موسى ، علٌه السبلم ، كان إلا أدخل ٌده فً جٌبه ٕٖفِْرَعْوَن َوَملَئِِه { ]المصص : 

 .(ٔ)ثم أخرجها ، تخرج تتؤلأل كؤنها فلمة لمر"
 

 المرآن
 [ٖٕ({ ]طه : ٖٕ}ِلنُِرٌََن ِمْن آٌَاتِنَا اْلكُْبَرى )

 التفسٌر:
من أدلتنا الكبرى ما ٌدلُّ على لدرتنا، وعظٌم سلطاننا،  -ٌا موسى  -فعلنا للن  لكً نرٌن 

 وصحة رسالتن.
 .(ٕ)لال مماتل:" ٌعنً: الٌد كانت أكبر وأعجب أمرا من العصا" 
 .(ٖ)كانت الٌد أكبر من العصا" لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(ٗ)"العصا والٌد ولال ٌحٌى:ٌعنً: " 
 .(٘)"أي: لنرٌن الكبرى من عجائبنا لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٙ)كً نرٌن من أدلتنا الكبرى على عظٌم سلطاننا ولُدرتنا" لال الطبري:ٌمول:" 
 .(2)أي: لنرٌن من آٌاتنا العجائب"لال مكً:" 
أخرجها كؤنها مصباح فعلم موسً أنه لد لمً ربه، ولهلا لال تعالى:  لال الحسن:" 

 .(1)}لنرٌن من آٌاتنا الكبرى{"
من خارج أراه آٌة من نفسه، وهى للب ٌده بٌضاء إل جعلها  كما أراه آٌة لال المشٌري:" 

ٌَاتَِنا فًِ اآْلفَاِق َوفًِ أَْنفُِسِهْم َحتَّى ٌَتَبٌَََّن لَُهْم أَنَّهُ  فى جٌبه من ؼٌر البرص. لال تعالى: }َسنُِرٌِهْم آ
{ ]فصلت :   .(5)[ "ٖ٘اْلَحكُّ

 
 المرآن

 [ٕٗ({ ]طه : ٕٗ)}اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطؽَى 
 التفسٌر:
 

د على ربه، فادعه إلى توحٌد هللا  -ٌا موسى  -الهب  إلى فرعون  إنه لد تجاوز لدره وتمرَّ
 وعبادته.
 .(ٓٔ)لال ٌحٌى:" ٌعنً: إنه كفر" 
ٌمول: إنه تجاوز لدره، وتمّرد على ربه، وفً الكبلم محلوؾ، والتمدٌر:  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)ه، وإرسال بنً إسرائٌل معن "فادعه إلى توحٌد هللا وطاعت

                                                             

 .1ٕٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .1ٔ/ٕمجاز المرآن: (٘)
 .51ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٙٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .ٕٕٔٗ/2(:صٕٖٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕ٘ٗ/ٕلطائؾ اإلشارات: (5)
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 ، بتمامه.ٖٓٙٗ/2.]بتصرؾ[، ونمله مكً:55ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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جاوز المدر فً العصٌان، وللن أنه خرج فً معصٌته إلً فتجاوز به  لال الواحدي:أي:" 
 .(ٔ)معاصً الناس"

لال الصابونً:" أي: إلهب بما معن من اآلٌات إلى فرعون إِنه تكبَّر وتجبَّر وجاوز  
الحّدِ فً الطؽٌان حتى ادَّعى األلوهٌة"
(ٕ). 

ٌمول إنه عصى، فادعوه إلى عبادتً، واعلم أنً لد ربطت على للبه، فلم  اتل:"لال مم 
 .(ٖ)ٌإمن فؤتاه ملن خازن من خزان الرٌح، فمال له: انطلك لما أمرت"

الطؽٌان: هو المجاوزة عن الحدود التً جعلت، كان فرعون لد تعدى،  لال الماترٌدي:" 
وجاوز الحد فً كل شًء، حتى أدعى لنفسه الربوبتة، حٌث لال: }أََنا َربُّكُُم اأْلَْعلَى{ ]النازعات : 

ٕٗ"](ٗ). 
 [:ٕٗ-2ٔفوائد اآلٌات:]

 ح إال ممن ٌوحى إلٌه.تمرٌر نبػ الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إل مثل هله األخبار ال تص  -ٔ
 استحباب تناول األشٌاء ؼٌر المستملرة بالٌمٌن. -ٕ
 مشروعٌة حمل العصا. -ٖ
 سنة رعً الؽنم لؤلنبٌاء. -ٗ
 آٌة موسى فً انمبلب العصا حٌة وخروج الٌد بٌضاء كؤنها الثلج أو شعاع شمس. -٘
 بٌان الطؽٌان: وهو ادعاء العبد ما لٌس له كاأللوهٌة ونحوها. -ٙ
 المرآن
ْر ِلً أَْمِري )َٕ٘رّبِ اْشَرْح ِلً َصْدِري )}لَاَل  ( ٌَْفمَُهوا 2ٕ( َواْحلُْل عُْمَدةً ِمْن ِلَساِنً )ٕٙ( َوٌَّسِ
( ٖٔ( اْشُدْد بِِه أَْزِري )ٖٓ( َهاُروَن أَِخً )2ٕ( َواْجعَْل ِلً َوِزًٌرا ِمْن أَْهِلً )2ٕلَْوِلً )

ًْ نَُسبَِّحَن كَ َٕٖوأَْشِرْكهُ فًِ أَْمِري ) ( إِنََّن كُْنَت بِنَا بَِصًٌرا ٖٗ( َوَنْذكَُرَن َكثًٌِرا )ٖٖثًٌِرا )( َك

 [ٖ٘ - ٕ٘({ ]طه : ٖ٘)
 التفسٌر:

ل لً أمري، وأطلك لسانً بفصٌح المنطك  لٌفهموا  ع لً صدري، وَسّهِ لال موسى: رب وّسِ
نً به وشدَّ به ظهري، وأشركه معً فً  كبلمً. واجعل لً معٌنا من أهلً، هارون أخً. لَّوِ

النبوة وتبلٌػ الرسالة  كً ننزهن بالتسبٌح كثًٌرا، ونلكرن كثٌرا فنحمدن. إنن كنت بنا بصًٌرا، 
 ال ٌخفى علٌن شًء من أفعالنا.

ع لً ٕ٘لوله تعالى:}لَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلً َصْدِري{ ]طه :   [، أي:" لال موسى: رب وّسِ
 .(٘)صدري"
 .(ٙ)ٌمول: أوسع لً للبً"لال مماتل:" 
 .(2)أي: وسع لً صدري، دعاء أن ٌشرح له صدره باإلٌمان" لال ٌحٌى:" 
ٌمول: رّب اشرح لً صدري، ألعً عنن ما تودعه من وحٌن، وأجترئ  لال الطبري:" 

 .(1)به على خطاب فرعون"
لوله: "}َرّبِ اْشَرْح ِلً َصْدِري{، لال: جرأة لً"عن ابن زٌد  

(5). 

                                                             

 . ٕ٘ٓ/ٖالتفسٌر الوسٌط:(ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .22ٕ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (ٗ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .55ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .55ٕ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
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تحمل األلى المولً والفعلً، وال ٌتكدر للبً بللن، أي: وسعه وأفسحه، أل لال السعدي:" 
 .(ٔ)وال ٌضٌك صدري، فنن الصدر إلا ضاق، لم ٌصلح صاحبه لهداٌة الخلك ودعوتهم"

هلا سإال من موسى ، علٌه السبلم ، لربه عز وجل ، أن ٌشرح له  لال ابن كثٌر:"
ه إلى أعظم ملن على وجه صدره فٌما بعثه به ، فننه لد أمره بؤمر عظٌم ، وخطب جسٌم ، بعث

األرض إل لان ، وأجبرهم ، وأشدهم كفًرا ، وأكثرهم جنوًدا ، وأعمرهم ملًكا ، وأطؽاهم وأبلؽهم 
 تمرًدا ، بلػ من أمره أن ادعى أنه ال ٌعرؾ هللا ، وال ٌعلم لرعاٌاه إلًها ؼٌره.

فراشه ، ثم هلا ولد مكث موسى فً داره مدة ولًٌدا عندهم ، فً حجر فرعون ، على 
لتل منهم نفسا فخافهم أن ٌمتلوه ، فهرب منهم هله المدة بكمالها. ثم بعد هلا بعثه ربه عز وجل 
إلٌهم نلًٌرا ٌدعوهم إلى هللا عز وجل أن ٌعبدوه وحده ال شرٌن له   ولهلا لال : } َرّبِ اْشَرْح ِلً 

ْر ِلً أَْمِري {، أي : إن لم تكن أنت عونً ونص ٌري ، وعضدي وظهٌري ، وإال َصْدِري َوٌَّسِ
 .(ٕ)فبل طالة لً بللن"

لما أمره باللهاب إلى فرعون الطاؼً لعنه هللا عرؾ أنه كلؾ أمرا  لال الزمخشري:"
عظٌما وخطبا جسٌما ٌحتاج معه إلى احتمال ما ال ٌحتمله إال لو جؤش رابط وصدر فسٌح، 

ال ٌستمبل ما عسى ٌرد علٌه من فاستوهب ربه أن ٌشرح صدره وٌفسح للبه، وٌجعله حلٌما حمو
 .(ٖ)الشدائد التً ٌلهب معها صبر الصابر بجمٌل الصبر وحسن الثبات "

ْر ِلً أَْمِري{ ]طه :   ل لً أمري"ٕٙلوله تعالى:}َوٌَّسِ [، أي:" وَسّهِ
(ٗ). 

ٌمول: وهون علً ما أمرتنً به من الببلغ إلى فرعون ولومه وال تعسره  لال مماتل:" 
 .(٘)علً"
ًّ المٌام بما تكلفنً من الرسالة، وتحملنً من الطاعة" الطبري:" لال  ٌمول: وسهل عل

(ٙ). 
 .(ٙ)الطاعة"

ًّ المٌام بما كلفتنً من الرسالة والطاعة" لال مكً:"  أي: سّهل عل
(2). 

أن ٌسهل علٌه فً الجملة أمره اللي هو خبلفة هللا فً  " استوهب ربه لال الزمخشري: 
 .(1)الشإون ومماساة جبلئل الخطوب"أرضه وما ٌصحبها من مزاولة معاظم 

ٌحتمل: تبلٌػ الرسالة إلٌهم، والمٌام بها، أو سؤله التٌسٌر بجمٌع ما أمره  لال الماترٌدي:" 
 .(5)به ونهاه عنه"
أي: سهل علً كل أمر أسلكه وكل طرٌك ألصده فً سبٌلن، وهون علً  لال السعدي:" 

ما أمامً من الشدائد، ومن تٌسٌر األمر أن ٌٌسر للداعً أن ٌؤتً جمٌع األمور من أبوابها، 
 .(ٓٔ)وٌخاطب كل أحد بما ٌناسب له، وٌدعوه بؤلرب الطرق الموصلة إلى لبول لوله"

ْر لً أْمرِ »ولرأ نافع وأبو عمرو:   .(ٔٔ)بالفتح« يوٌَّسِ
[ ، أي:" 1ٕ-2ٕ({ ]طه : 1ٕ( ٌَْفمَُهوا لَْوِلً)2ٕلوله تعالى:}َواْحلُْل عُْمَدةً ِمْن ِلَساِنً) 

 .(ٕٔ)وأطلك لسانً بفصٌح المنطك لٌفهموا كبلمً"

                                                             

 .ٗٓ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٕٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٓٙ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .55ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٓٙٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .ٓٙ/ٖالكشاؾ: (1)
 .21ٕ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (5)
 .ٗٓ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .٘ٗٔ/ٕانظر: معانً المراءات لؤلزهري: (ٔٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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ٌمول: وأطلك لسانً بالمنطك، ٌفمهوا عنً ما أخاطبهم وأراجعهم به من  لال الطبري:" 
ر عُجمة عن الكبلم اللي كان من إلمائه الجمرة إلى فٌه ٌوم هّم الكبلم، وكانت فٌه فٌما لك

 .(ٔ)فرعون بمتله، "
 .(ٕ)كان فً لسانه رتة، ٌعنً: الثمل" لال مماتل:" 
 .(ٖ)كانت فً لسانه رتة" لال الفراء:" 
العمدة فى اللسان: كل ما لم ٌنطلك بحرؾ أو كانت منه مسكة من تمتمة  لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٗ)أو فؤفؤة"
عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}عُْمَدةً ِمْن ِلَسانًِ{، لال: عجمة لجمرة نار أدخلها فً فٌه عن  

أمر امرأة فرعون، ترّد به عنه عموبة فرعون، حٌن أخل موسى بلحٌته وهو ال ٌعمل، فمال: هلا 
 .(٘)عدو لً، فمالت له. إنه ال ٌعمل"

ِلَساِنً{، لال: عجمة الجمرة نار أدخلها فً فٌه، عن مجاهد، لوله :"}َواْحلُْل عُْمَدةً ِمْن  
 .(ٙ)عن أمر امرأة فرعون ترّد به عنه عموبة فرعون حٌن أخل بلحٌته"

لما تحّرن الؽبلم، ٌعنً موسى، أورته أمه آسٌة صبٌا، فبٌنما هً ترلصه  لال السدي:" 
ته فنتفها، فمال فرعون: وتلعب به، إل ناولته فرعون، ولالت: خله، فلما أخله إلٌه أخل موسى بلحٌ

ًّ ال ٌعمل،  ًّ باللباحٌن، لالت آسٌة: }ال تَْمتُلُوهُ َعَسى أَْن ٌَْنفَعَنَا أَْو نَتَِّخلَهُ َولًَدا{ إنما هو صب عل
وإنما صنع هلا من صباه، ولد علمت أنه لٌس فً أهل مصر أحلى منى أنا أضع له حلٌا من 

، الٌالوت، وأضع له جمرا، فنن أخل الٌالوت ف ًّ هو ٌعمل فالبحه، وإن أخل الجمر فننه هو صب
فؤخرجت له ٌالوتها ووضعت له طستا من جمر، فجاء جبرائٌل ملسو هيلع هللا ىلص، فطرح فً ٌده جمرة، 
فطرحها موسى فً فٌه، فؤحرلت لسانه، فهو اللي ٌمول هللا عز وجل: }َواْحلُْل عُْمَدةً ِمْن ِلَساِنً 

 .(2)عن موسى من أجل للن" ٌَْفمَُهوا لَْوِلً{، فزالت

وللن لما كان أصابه من اللثػ، حٌن عرض علٌه التمرة والجمرة ، فؤخل  لال ابن كثٌر:" 
الجمرة فوضعها على لسانه ، كما سٌؤتً بٌانه ، وما سؤل أن ٌزول للن بالكلٌة ، بل بحٌث ٌزول 

لزال ، ولكن األنبٌاء ال العً ، وٌحصل لهم فهم ما ٌرٌد منه وهو لدر الحاجة. ولو سؤل الجمٌع 
ٌسؤلون إال بحسب الحاجة ، ولهلا بمٌت بمٌة ، لال هللا تعالى إخباًرا عن فرعون أنه لال : } أَْم 

ٌٌْر ِمْن َهلَا الَِّلي ُهَو َمِهٌٌن َوال ٌََكاُد ٌُبٌُِن { ]الزخرؾ   .(1)[، أي : ٌفصح بالكبلم"ٕ٘أَنَا َخ
ةً ِمْن ِلَسانًِ {، لال : حل عمدة واحدة ، ولو سؤل عن الحسن البصري : "} َواْحلُْل عُْمدَ 

 .(5)أكثر من للن أعطى"
ولال ابن عباس : "شكا موسى إلى ربه ما ٌتخوؾ من آل فرعون فً المتٌل ، وعمدة 
لسانه ، فننه كان فً لسانه عمدة تمنعه من كثٌر من الكبلم ، وسؤل ربه أن ٌعٌنه بؤخٌه هارون 

 .(ٓٔ)ه بكثٌر مما ال ٌفصح به لسانه ، فآتاه سإله ، فحل عمدة من لسانه"ٌكون له ردًءا وٌتكلم عن
أتاه لو أرطاة بن المنلر، لال:" حدثنً بعض أصحاب دمحم بن كعب، عنه لال :  عن 

لرابة له فمال له: ما بن بؤس لوال أنن تلحن فً كبلمن ولست تعرب فً لراءتن، فمال المرظً: 

                                                             

 .ٖٓٓ-55ٕ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .21ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٔ/ٕمجاز المرىن: (ٗ)
 .55ٕ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .55ٕ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٓٓ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٕٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٕٕ/٘حكاه عنه ابن كثٌر فً التفسٌر: (5)
 .1ٕٕ/٘حكاه عنه ابن كثٌر فً التفسٌر: (ٓٔ)
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ن؟ لال: نعم، لال: فنن موسً علٌه السبلم إنما سؤل ربه إن حل ٌا ابن أخً ألست أفهمن إلا حدثت
 .(ٔ)"عمدة من لسانه كً ٌفمه بنو إسرائٌل كبلمه ولم ٌزد علٌها

[ { ٖٓ-5ٕ({ ]طه : َٖٓهاُروَن أَِخً) (5ٕلوله تعالى:}َواْجَعْل ِلً َوِزًٌرا ِمْن أَْهِلً ) 
 .(ٕ)[، أي:" واجعل لً معٌنا من أهلً، هارون أخً"ٖ٘]طه : 
 .(ٖ)ٌعنً عونا من أهلً، لكً ٌصدلنً فرعون }هارون أخً{" لال مماتل:" 
 .(ٗ)ٌمول: واجعل لً عونا من أهل بٌتً }َهاُروَن أَِخً{" لال الطبري:" 
وهلا أًٌضا سإال من موسى فً أمر خارجً عنه ، وهو مساعدة أخٌه  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)هارون له"
 .(ٙ)كان هارون أكبر من موسى" لال ابن عباس:" 
نً به وشدَّ به ٖ٘[ { ]طه : ٖٔلوله تعالى:}اْشُدْد بِِه أَْزِري{ ]طه :   [، أي:" لَّوِ
 .(2)ظهري"
 .(1)ٌمول: اشدد به ظهري ولٌكون عونا لً" لال مماتل:" 
سؤل ربه أن ٌشدد أزره بؤخٌه هارون، ٌعنً: لْو ظهري، وأعنً به، ٌمال  لال الطبري:" 
 .(5): لد أزر فبلن فبلنا: إلا أعانه وشّد ظهره"منه

 .(ٓٔ)ٌمول: أشدد به ظهري" لال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)ٌمول: اشدد به أمري، ولّونً به، فنن لً به لّوة" لال ابن زٌد:" 
بفتح األلؾ من: أشدد، بمعنى الخبر من « أْشُدد بِِه أْزِري:»عبد هللا بن أبً إسحاق ولرأ  

 .(ٕٔ)ٌفعل للن، ال على وجه الدعاءموسى عن نفسه، أنه 
[، أي:" وأشركه معً فً ٖ٘[ { ]طه : ٕٖلوله تعالى:}َوأَْشِرْكهُ فًِ أَْمِري{ ]طه :  

 .(ٖٔ)النبوة وتبلٌػ الرسالة"

 .(ٗٔ)أي: النبوة وأداء الرسالة" لال السمعانً:" 
 .(٘ٔ)ون"ٌمول: واجعله نبٌا مثل ما جعلتنً نبٌا، وأرسله معً إلى فرع لال الطبري:" 
 .(ٙٔ)نبئ هارون ساعتئل حٌن نبئ موسً علٌهما السبلم" لال ابن عباس:" 
بضم األلؾ من: أشركه، بمعنى « وأُْشِرْكهُ فًِ أَْمِري:»عبد هللا بن أبً إسحاق ولرأ  

 .(2ٔ)الخبر من موسى عن نفسه، أنه ٌفعل للن، ال على وجه الدعاء
ًْ نَُسبَِّحَن َكثًٌِرا{ ]ط  [، أي:" كً ننزهن بالتسبٌح ٖ٘[ { ]طه : ٖٖه : لوله تعالى:}َك
 .(1ٔ)كثًٌرا"

                                                             

 .1ٖٕ-1ٕٕ/٘، وكما فً تفسٌر ابن كثٌر:ٕٕٔٗ/2(:صٖٕٖٗٔرواه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٓٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٓٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٔٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٔٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٔٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٔٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 . 1ٕٖ/ٖتفسٌر السمعانً:(ٗٔ)
 .ٖٔٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٕٕٗ/2(:صٕٖٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .ٖٔٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (1ٔ)
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 .(ٔ)ٌمول: كً نعظمن بالتسبٌح لن كثٌرا" لال الطبري:" 
 .(ٕ)"ٌعنً: الصبلة، أي نصلً لن كثٌرا لال الحسن:" 
 .(ٖ)فً الصبلة" لال مماتل:" 
كثٌرا [، أي:" ونلكرن ٖ٘[ { ]طه : ٖٗلوله تعالى:}َونَْلكَُرَن َكثًٌِرا{ ]طه :  
 .(ٗ)فنحمدن"
 .(٘)فنحمدن" لال الطبري:" 
 .(ٙ)باللسان" لال مماتل:" 
بحمدن والثناء علٌن، بما أولٌتنا من نعمن، ومنٌت به علٌنا من  لال الواحدي:أي:" 

 .(2)تحمٌل رسالتن"
ن [، أي:" إنن كنت بنا بصًٌرا، ال ٌخفى علٌٖ٘لوله تعالى:}إِنََّن كُْنَت بَِنا َبِصًٌرا{ ]طه :  

 .(1)شًء من أفعالنا"
 .(5)ٌمول: إنن كنت لا بصر بنا ال ٌخفى علٌن من أفعالنا شًء" لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)عالما إل خصصتنا بهله النعمة" لال الواحدي:أي:" 
 .(ٔٔ)خبٌرا علٌما" لال البؽوي:أي:" 
 .(ٕٔ)ٌمول: ما أبصرن بنا" لال مماتل:" 
فنزلت ببعض األعراب فسمعت رجبل ٌمول: عن عائشة :"أنها خرجت فٌما كنت تعتمر  

أي أخ كان فً الدنٌا أنفع ألخٌه. لالوا: وهللا إنا أدري. لال: ما ندري. لال: فملت: فً نفسً فً 
حفه ال ٌستثنً إنه لٌعم أي أخ فً الدنٌا كان أنفع ألخٌه. لال: موسى حٌن سؤل ألخٌه النبوة، 

لى فً الثناء على موسى علٌه السبلم: }وكان عند فملت: صدق وهللا، للت: وفً هلا لال هللا تعا
 .(ٖٔ)هللا وجٌها{"

 الفوائد:
 وجوب اللجؤ إلى هللا تعالى فً كل ما ٌهم العبد. -ٔ
 مشروعٌة األخل باألهبة واالستعداد لما ٌعتزم العبد المٌام به. -ٖ
 فضٌلة التسبٌح واللكر، والتوسل بؤسماء هللا وصفاته. -ٗ

 
 المرآن

 [ٖٙ({ ]طه : ٖٙسُْإلََن ٌَا ُموَسى )}لَاَل لَْد أُوتٌَِت 
 التفسٌر:

 لال هللا: لد أعطٌتن كل ما سؤلت ٌا موسى.
 .(ٗٔ)لال ابن لتٌبة:" أي: أعطٌت ]ما[ سؤلت" 

                                                             

 .ٖٔٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕ٘/ٔحكاه ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٔٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕ٘ٓ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (2)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٔٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕ٘ٓ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٓٔ)
 .2ٕٕ/٘تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٕٕٕٗ/2(:ص2ٕٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .21ٕؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
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لال الطبري:" لال هللا لموسى ملسو هيلع هللا ىلص: لد أعطٌت ما سؤلت ٌا موسى ربن من شرحه  
ٌر أخٌن هارون وزٌرا لن، وشّد أزرن به، صدرن وتٌسٌره لن أمرن، وحّل عمدة لسانن، وتصٌ

 .(ٔ)وإشراكه فً الرسالة معن"
 .(ٕ)أي: أعطٌت جمٌع ما سؤلت" لال السمعانً:" 

 .(ٖ): "أُعطٌت مرادن"لال الواحدي: أي
 .(ٗ)لال ٌحٌى:" فاستجاب هللا تبارن وتعالى له" 
أي: أعطٌت جمٌع ما طلبت، فسنشرح صدرن ونٌسر أمرن ونحل عمدة  لال السعدي:" 

 .(٘)من لسانن ٌفمهوا لولن ونشد عضدن بؤخٌن هارون"
لما سؤله شرح الصدر، وتٌسٌر األمر إلى ما لكر، أجاب سإله، وأتاه  لال المرطبً:" 

 .(ٙ)الطلبة"«: السإل»طلبته ومرؼوبه، و
 

 المرآن
ٌَْن  ةً أُْخَرى )}َولَمَْد َمنَنَّا َعلَ  [2ٖ({ ]طه : 2َٖمرَّ

 التفسٌر:
لبل هله النعمة نعمة أخرى، حٌن كنت رضًٌعا، فؤنجٌنان ِمن  -ٌا موسى  -ولمد أنعمنا علٌن 
 بطش فرعون.
لال الفراء:ٌعنً:" لبل هله. وهو ما لطؾ له إل ولع إلى فرعون فحببه إلٌهم حتى ؼلوه.  

 .(2)فتلن المنة األخرى مع هله اآلٌة"
ٌمول تعالى لكره: ولمد تطولنا علٌن ٌا موسى لبل هله المرة مّرة  ل الطبري:"لا 
 .(1)"أخرى

 .(5)أي: أنعمنا علٌن مرة أخرى سوى هله المرة" لال السمعانً:" 
لال ٌحٌى:" فلكره النعمة األولى ٌعنً لوله: }إل أوحٌنا إلى أمن ما ٌوحى{ ]طه:  
ٖ1"](ٔٓ). 

أي لبل هله، وهً حفظه سبحانه له من شر األعداء فً االبتداء، وللن  لال المرطبً:" 
 .(ٔٔ)اإلحسان واإلفضال"«: المن»حٌن اللبح. وهللا أعلم. و

 
 المرآن

َن َما ٌُوَحى ) ٌْنَا إِلَى أُّمِ السَّاِحِل ( أَِن اْلِذفٌِِه فًِ التَّابُوِت فَاْلِذفٌِِه فًِ اْلٌَّمِ فَلٌُْْلِمِه الٌَْمُّ بِ 2ٖ}إِْذ أَْوَح
ٌِْنً ) ٌَْن َمَحبَّةً ِمّنًِ َوِلتُْصنََع َعلَى َع ٌُْت َعلَ  - 2ٖ({ ]طه : 2ٌَٖؤُْخْذهُ َعُدوٌّ ِلً َوَعُدوٌّ لَهُ َوأَْلمَ

ٖ2] 
 التفسٌر:

                                                             

 .ٕٖٓ-ٖٔٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .5ٗٙالوجٌز: (ٖ)
 .5ٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٗٓ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .5٘ٔ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .25ٔ/ٕمعانً المرىن: (2)
 .ٖٖٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .5ٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
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ن: أن ضعً ابنن موسى بعد والدته فً التابوت، ثم اطرحٌه فً النٌل،  وللن حٌن ألهْمنا أمَّ
، فٌؤخله فرعون عدوي وعدوه. وألمٌت علٌن محبة منً فصرت فسوؾ ٌلمٌه النٌل على الساحل

 بللن محبوبًا بٌن العباد، وِلتربى على عٌنً وفً حفظً. 
َن َما ٌُوَحى{ ]طه :   ٌْنَا إَِلى أُّمِ ن ما 1ٖلوله تعالى:}إِْل أَْوَح [، أي:" وللن حٌن ألهمنا أمَّ

 .(ٔ)ٌُلهم مّما كان سببا فً نجاتن"
حٌن أوحٌنا إلى أمن، إل ولدتن فً العام اللي كان فرعون ٌمتل كل وللن  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"مولود لكر من لومن ما أوحٌنا إلٌها
ٌُْت إِلَى اْلَحَواِرٌٌِّن{ ]المائدة :  لال ابن لتٌبة:" أي للفنا فً للبها، ومثله: }َوإِْل أَْوَح

ٔٔٔ"](ٖ). 
أَْي: ألهمناها ما ٌلهم اإِلنسان من الصَّواب" لال الواحدي:"

(ٗ). 
-لٌل: }أوحٌنا{: ألهمنا. ولٌل: أوحى إلٌها فً النوم. ولال ابن عباس  لال المرطبً:" 

 .(٘): أوحى إلٌها كما أوحى إلى النبٌٌن"-رضى هللا عنهما
 .(ٙ)اسمها ٌوخاند" لل مماتل:" 
{ ]طه : لوله تعالى:}أَِن اْلِلفٌِِه فًِ   [، أي:" أن ضعً ابنن 5ٖالتَّابُوِت فَاْلِلفٌِِه فًِ اْلٌَّمِ

 .(2)موسى بعد والدته فً التابوت، ثم اطرحٌه فً النٌل"
{ ٌعنً  أن اللفً ابنن موسى حٌن ولدتن فً التابوت لال الطبري:"  }فَاْلِلفٌِِه فًِ اْلٌَّمِ

 .(1)"النٌل«: الٌم»بـ
ابوت، والمإمن اللي صنع التابوت اسمه: خربٌل بن أن اجعلٌه فً الت لال مماتل:" 

 .(5)صابوث، }فاللفٌه فً الٌم{، ٌعنً: فً نهر مصر وهو النٌل"
{، وهو البحر، وهو النٌل"عن السدي: لوله:"  }فَاْلِلفٌِِه فًِ اْلٌَّمِ

(ٔٓ). 

 .(ٔٔ)ل على الساحل"[، أي:" فسوؾ ٌلمٌه الن5ٌٖلوله تعالى:}فَْلٌُْلِمِه اْلٌَمُّ بِالسَّاِحِل{ ]طه :  
 .(ٕٔ)على شاطئ البحر" لال مماتل:" 
ٌَؤُْخْلهُ َعُدوٌّ ِلً َوَعُدوٌّ لَهُ{ ]طه :   [، أي:" فٌؤخله فرعون عدوي 5ٖلوله تعالى:}
 .(ٖٔ)وعدوه"
 .(ٗٔ)"-علٌه السبلم -وعدو لموسى -عز وجل -فرعون عدو هللا :ٌعنً لال مماتل:" 
آل فرعون، فاحتمله جوارٌه إلى  (٘ٔ)إلى مشرعةلال الفراء:" لكر أن البحر ألماه  
 .(ٙٔ)امرأته"
 .(ٔ)فرعون هو العدّو، كان هلل ولموسى" لال الطبري: " 

                                                             

 .]بتصرؾ[ٖٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٖٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .21ٕؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .5ٗٙالوجٌز: (ٗ)
 .5٘ٔ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .«ٌوكابد» :أخرى مواضع فىو، 2ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٖٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٖٖٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .للشاربة موردا ٌكون النهر من الموضع: المشرعة(٘ٔ)
 .25ٔ/ٕمعانً المرىن: (ٙٔ)
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ٌَْن َمَحبَّةً ِمنًِّ{ ]طه :   ٌُْت َعلَ [، أي:" وألمٌت علٌن محبة منً 5ٖلوله تعالى:}َوأَْلمَ
فصرت بللن محبوبًا بٌن العباد"
(ٕ). 

ٌَْن َمَحبَّةً ِمّنًِ{ ]طه : وفً لوله تعالى:}َوأَْلمٌَْ    [، وجوه من التفسٌر:5ُٖت َعلَ
 .(ٖ)أحدها : حببتن إلى عبادي، لاله سلمى بن كمٌل

ًّ الصدائً:" حببتن إلى خلمً"ولال  الحسٌن بن عل
(ٗ). 

 .(٘)جعلت لن محبة منى فى صدور الناس" لال أبو عبٌدة:"
 .(ٙ)الثانً : ٌعنً: حسناً ومبلحة، لاله عكرمة

الرجل إلا أحّب أخاه: ألمٌت علٌن رحمتى، أى: الثالث : ألمٌت علٌن رحمتً،  ومن للن لول 
 . (1)، ومن ثم الطبري(2). لكره ابو عبٌدةمحبتى

 .(5)الرابع : جعلت من رآن أحبن، لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)كان كل من رآه ألمٌت علٌه منه محبة" لال ابن عباس:" 

 .(ٔٔ)حبب إلً من رآه" لال الفراء:"
حتى أحبن فرعون فسلمت من شره وأحبتن آسٌة بنت وحكً الماوردي عن ابن زٌد:"

 .(ٕٔ)مزاحم فتبنتن"
الخامس : معناه : وأظهرت علٌن محبتً لن وهً نعمة علٌن ألن من أحبه هللا أولع فً الملوب 

 .(ٖٔ)محبته. أفاده الماوردي
ببه إلى آسٌة امرأة "أن هللا ألمى محبته على موسى، فح لال الطبري: والصواب:

 .(ٗٔ)"فرعون، حتى تبنَّته وؼلّته وربَّته، وإلى فرعون، حتى كّؾ عنه عادٌته وشّره
لم ٌرد فً هلا الموضع: أنً أحببتن، وإن كان ٌحبه، وإنما أراد أنه  لال ابن لتٌبة:"

الّسنة  حبّبه إلى الملوب، ولّربه من النفوس، فكان للن سببا لنجاته من فرعون، حتى استحٌاه فً

 .(٘ٔ)التً كان ٌمتل فٌها الولدان"
لما ولدت موسى أمه أرضعته، حتى إلا أمر فرعون بمتل الولدان من  لال ابن إسحاق:"

سنته تلن عمدت إلٌه، فصنعت به ما أمرها هللا تعالى، جعلته فً تابوت صؽٌر، ومهدت له فٌه، 
ن ٌجلسه على شفٌر النٌل كّل ثم عمدت إلى النٌل فملفته فٌه، وأصبح فرعون فً مجلس له كا

ؼداة، فبٌنا هو جالس، إل مّر النٌل بالتابوت فملؾ به وآسٌة ابنة ُمَزاحم امرأته جالسة إلى جنبه، 
فمال: إن هلا لشًء فً البحر، فؤتونً به، فخرج إلٌه أعوانه حتى جاءوا به، ففتح التابوت فنلا 

ًّ فً مهده، فؤلمى هللا علٌه محبته، وعطؾ عل  .(ٙٔ)ٌه نفسه"فٌه صب

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٓ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٔ/ٕمجاز المرآن: (٘)
 .ٖٖٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٔ/ٕانظر: مجاز المرآن: (2)
 .ٖٖٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٕٗ/2(:ص1ٕٖٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٕٕٗ/2(:ص1ٕٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٖٓ/1ٔ، وانظر: تفسٌر الطبري:25ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٓٗ/ٖالنكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .]بتصرؾ[ٖٖٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 . ٗ٘تؤوٌل مشكل المرآن: (٘ٔ)
 .ٕٖٓ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)
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ٌْنًِ{ ]طه :    .(ٔ)[، أي:" وِلتربى على عٌنً وفً حفظً"5ٖلوله تعالى:}َوِلتُْصنََع َعلَى َع
 .(ٔ)حفظً"

ولتؽلى ولتربّى على ما أرٌد وأحب، ٌمال: اتخله لى على عٌنى، أي:  لال أبو عبٌدة:"
 .(ٕ)على ما أردت وهوٌت"
 .(ٖ)أي: لتربى بمرأى منً، على محبتً فٌن" لال ابن لتٌبة:"

ولتؽلى على عٌنً، ألمٌت علٌن المحبة منً ، وعنً بموله }َعلى  لال الطبري:ٌمول: "
ٌْنًِ{ :بمرأى منً ومحبة وإرادة"  .(ٗ)َع

ٌِْنً{، لال: ولرأ:ى . (٘)ولتعمل علً عٌنً" عن أبً نهٌن لوله: "}َوِلتُْصنََع َعلَى َع
 .(ٙ)"، بفتح التاء«َوِلتَْصنَعَ »

 .(2)بى بعٌن هللا"تر لال أبو عمران الجونً:"
 .(1)ولتؽلى على عٌنً"لال لتادة:"ٌمول: 

 .(5)عبد الرزاق: "هو ؼلاإه، ولتؽلى على عٌنً"لال 
جعله فً بٌت الملن ٌنعم وٌترؾ ؼلاإه عندهم ؼلاء الملن، فتلن  لال ابن زٌد:"

 .(ٓٔ)الصنعة"
أنت بعٌنً إل جعلتن أمن فً التابوت، ثم فً البحر، و}إِْل تَْمِشً  لال ابن جرٌج:"

 .(ٔٔ)أُْختَُن{"
 -حٌن للؾ التابوت فً البحر وحٌن التمط وحٌن ؼلي فكل للن بعٌن هللا لال مماتل:"

 .(ٕٔ)"-عز وجل
 

 المرآن

ٌْنَُها َواَل تَْحَزَن }إِْذ تَْمِشً أُْختَُن فَتَمُوُل َهْل أَُدلُّكُْم َعلَى َمْن ٌَْكفُلُهُ فََرَجعْ  ًْ تَمَرَّ َع َن َك نَاَن إِلَى أُّمِ
ٌْنَاَن ِمَن اْلؽَّمِ َوفَتَنَّاَن فُتُونًا فَلَبِثَْت ِسنٌَِن ِفً أَْهِل َمْدٌََن ثُمَّ ِجئَْت َعلَ  ى لََدٍر ٌَا َولَتَْلَت نَْفًسا فَنَجَّ

 [ٓٗ({ ]طه : ُٓٗموَسى )
 التفسٌر:

تتبعن ثم تمول لمن أخلون: هل أدلكم على من ٌكفُله، وٌرضعه ومننَّا علٌن حٌن تمشً أختن 
ن بعد ما صرَت فً أٌدي فرعون  كً تطٌب نفسها بسبلمتن من الؽرق  لكم؟ فرددنان إلى أّمِ
والمتل، وال تحزن على فَْمدن، ولتلت الرجل المبطً خطؤ فنجٌنان من َؼّمِ فِْعلن وخوؾ المتل، 

فً « مدٌن»، فمكثت سنٌن فٌهم، ثم جئت من « مدٌن»إلى أهل وابتلٌنان ابتبلء، فخرجت خائفًا 
 الموعد اللي لدَّرناه إلرسالن مجٌئًا موافًما لمدر هللا وإرادته، واألمر كله هلل تبارن وتعالى.

[، أي:" ومننَّا ٓٗلوله تعالى:}إِْل تَْمِشً أُْختَُن فَتَمُوُل َهْل أَُدلُّكُْم َعلَى َمْن ٌَْكفُلُهُ{ ]طه :  
 .(ٔ)علٌن حٌن تمشً أختن تتبعن ثم تمول لمن أخلون: هل أدلكم على من ٌكفُله، وٌرضعه لكم؟"

 .(ٔ)لكم؟"

                                                             

 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٔ/ٕمجاز المرآن: (ٕ)
 .21ٕؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .5ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٕٗ/2(:صٖٖٓٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٗٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٕٗ/2(:صٖٖٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕٕٗ/2(:صٕٖٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٗٓ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖٗٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٗٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
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 .(ٕ)لال الطبري:أي:" هل أدلكم على من ٌضمه إلٌه فٌحفظه وٌرضعه وٌربٌه" 
ٌَّا{، أي:  لال أبو عبٌدة:" }َعلى َمْن ٌَْكفُلُهُ{، أي: ٌضمه، ولال هللا :}َوَكفَّلَها َزَكِر

 .(ٖ)ضمها"
لكر المشً وحده، ولم ٌلكر أنها مشت حتى دخلت على آل فرعون فدلتهم  ال الفراء:"ل

ٌُوسُُؾ{ ]ٌوسؾ :  (٘ٗ}أَنَا أُنَبِّئُكُْم ِبتَؤِْوٌِلِه فَؤَْرِسلُون) على الظئر وهلا فً التنزٌل كثٌر مثله لوله:
كثٌر من [ ولم ٌمل: فؤرسل فدخل فمال: ٌوسؾ. وهو من كبلم العرب: أن تجتزىء بحلؾ ٘ٗ

 .(ٗ)الكبلم وبملٌله إلا كان المعنى معروفا"
ٌِه{، فلما التمطه آل فرعون، وأرادوا  لال السدي:"  لما ألمته أمه فً الٌم }لَالَْت ألْختِِه لُّصِ

له المرضعات، فلم ٌؤخل من أحد من النساء، وجعل النساء ٌطلبن للن لٌنزلن عند فرعون فً 
ٌٍْت ٌَْكفُلُونَهُ لَكُمْ  َوهُْم لَهُ َناِصُحوَن{؟  الرضاع، فؤبى أن ٌؤخل، فمالت أخته: }َهْل أَُدلُّكُْم َعلَى أَْهِل َب

فؤخلوها ولالوا: بل لد عرفت هلا الؽبلم، فدلٌنا على أهله، لالت: ما أعرفه، ولكن إنما للت هم 
 .(٘)للملن ناصحون"

ٌْنَُها َواَل تَْحَزَن{ ]طه :   ًْ تَمَرَّ َع َن َك [، أي:" فرددنان ٓٗلوله تعالى:}فََرَجْعنَاَن إِلَى أُّمِ
ن بعد ما صر َت فً أٌدي فرعون  كً تطٌب نفسها بسبلمتن من الؽرق والمتل، وال إلى أّمِ
 .(ٙ)تحزن على فَْمدن"

لال الطبري: ٌمول: " فرددنان إلى أمن بعد ما صرت فً أٌدي آل فرعون، كٌما تمّر  
عٌنها بسبلمتن ونجاتن من المتل والؽرق فً الٌم، وكٌبل تحزن علٌن من الخوؾ من فرعون 

 .(2)علٌن أن ٌمتلن"
لما لالت أخت موسى لهم ما لالت، لالوا: هات، فؤتت أمه فؤخبرتها،  لال ابن إسحاق:" 

فانطلمت معها حتى أتتهم، فناولوها إٌاه، فلما وضعته فً حجرها أخل ثدٌها، وسّروا بللن منه، 

ؾ ورّده هللا إلى أمه كً تمّر عٌنها، وال تحزن، فبلػ لطؾ هللا لها وله، أن رّد علٌها ولدها وعط
علٌها نفع فرعون وأهل بٌته مع األمنة من المتل اللي ٌتخوؾ على ؼٌره، فكؤنهم كانوا من أهل 

 .(1)بٌت فرعون فً األمان والسعة، فكان على فرش فرعون وسرره"
{ ]طه :   َناَن ِمَن اْلؽَّمِ ٌْ [، أي:" ولتلت الرجل المبطً خطؤ ٓٗلوله تعالى:}َولَتَْلَت َنْفًسا فَنَجَّ
ن َؼّمِ فِْعلن وخوؾ المتل"فنجٌنان م

(5). 
لال الطبري: ٌعنً:" لتله المبطً اللي لتله حٌن استؽاثه علٌه اإلسرائٌلً، فوكزه  

{، ٌمول تعالى لكره: فنجٌنان من ؼمن بمتلن النفس التً لتلت،  ٌْنَاَن ِمَن اْلؽَّمِ موسى. ولوله }فَنَجَّ
ى أهل مدٌن، فلم ٌصلوا إلى لتلن ولودن إل أرادوا أن ٌمتلون بها فخلصنان منهم، حتى هربت إل

 .(ٓٔ)وكان لتله إٌاه فٌما لُكر خطؤ"
{، لال: من لتل النفس"  ٌْنَاَن ِمَن اْلؽَّمِ عن مجاهد :"}فَنَجَّ

(ٔٔ). 
{، النفس التً لتل"  ٌْنَاَن ِمَن اْلؽَّمِ عن لتادة :"}فَنَجَّ

(ٕٔ). 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٔ/ٕمجاز المرآن: (ٖ)
 .ٖٖٓ/1ٔ، وانظر: تفسٌر الطبري:25ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖ٘ٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖ٘ٓ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٗٓ-ٖ٘ٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٙٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٙٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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 ٌمول: "إنَّما لَتََل ُموَسى الَّلي لَتََل ِمْن عن عبد هللا بن عمر، لال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
َناَن ِمَن اْلؽَّمِ َوفَتَنَّاَن فُتُوًنا{" ٌْ آِل فِْرَعْوَن َخَطؤ، فمال هللا له :}َولَتَْلَت َنْفًسا فَنَجَّ
(ٔ). 

ً بؤنواعٍ من ٓٗلوله تعالى:}َوفَتَنَّاَن فُتُونًا{ ]طه :   [، أي:" وابتلٌنان ابتبلء عظٌما
 .(ٕ)حن"المِ 

 .(ٖ)لال الفراء:" ابتلٌنان بالؽم: ؼم المتل ابتبلء" 
 .(ٗ)أي: اختبرنان" لال ابن لتٌبة:"
وٌحتمل:  الفتنة فً الببلٌا والشدائد: الؽموم التً لكر أنه نجاه منها. لال الماترٌدي:"

فً ببلء  النعم والخٌرات  إل لم ٌكن األنبٌاء فً جمٌع األولات فً الببلء، ولكن كانوا فً ولت
ِر  ٌْ ّرِ َواْلَخ وشدة، وفً ولت آخر فً نعمة وخٌر، أو فتنه بهما جمٌعا، على ما أخبر:}َونَْبلُوكُْم بِالشَّ

ٌْنَا تُْرَجعُوَن{ ]األنبٌاء :   .(٘)[ "ٖ٘فِتْنَةً َوإِلَ
 .(ٙ)أي: فتنا لنفسن الطبٌعٌة وبٌناها حتى ال تؤمن مكر هللا" لال سهل:"

 .(2)هد : لوله: }َوفَتَنَّاَن فُتُوًنا{، لاال: "أخلصنان إخبلصا"عن سعٌد بن جبٌر، ومجا
 .(1)"الفتنة: االبتبلء واالختبار لال الطبري:"

 . (5)عن ابن عباس: لوله :"}َوفَتَنَّاَن فُتُونًا{، ٌمول: اختبرنان اختبارا"
 .(ٓٔ)ابتلٌت ببلء"ولال ابن عباس أٌضا: "

 .(ٔٔ)ابتلٌنان ببلء" لال لتادة:"
 .(ٕٔ)هو الببلء على إثر الببلء" الضحان:"لال 

عن مجاهد، لوله: "}فُتُوًنا{ لال: ببلء، إلماإه فً التابوت، ثم فً البحر، ثم التماط آل 
 .(ٖٔ)فرعون إٌاه، ثم خروجه خائفا"

عن سعٌد بن جبٌر، لال: "سؤلت عبد هللا بن عباس، عن لول هللا لموسى }َوفَتَنَّاَن فُتُونًا{ 

فتون ما هً؟ فمال لً: استؤنؾ النهار ٌا بن جبٌر، فنن لها حدٌثا طوٌبل لال: فلما فسؤلته على ال
تلاكر فرعون  :"أصبحت ؼدوت على ابن عباس ألنتجز منه ما وعدنً، لال: فمال ابن عباس

وجلساإه ما وعد هللا إبراهٌم أن ٌجعل فً لّرٌته أنبٌاء وملوكا، فمال بعضهم: إن بنً إسرائٌل 
ما ٌشكون، ولمد كانوا ٌظنون أنه ٌوسؾ بن ٌعموب  فلما هلن لالوا: لٌس هكلا ٌنتظرون للن و

كان هللا وعد إبراهٌم، فمال فرعون: فكٌؾ ترون؟ لال: فؤتمروا بٌنهم، وأجمعوا أمرهم على أن 
ٌبعث رجاال معهم الشفار ٌطوفون فً بنً إسرائٌل، فبل ٌجدون مولوًدا لكًرا إال لبحوه  فلما 

ر من بنً إسرائٌل ٌموتون بآجالهم، وأن الصؽار ٌلبحون، لالوا: ٌوشن أن تفنوا رأوا أن الكبا
بنً إسرائٌل، فتصٌرون إلى أن تباشروا من األعمال والخدمة التً كانوا ٌكفونكم، فالتلوا عاما 
كّل مولود لكر، فٌمل أبناإهم، ودعوا عاما ال تمتلوا منهم أحدا، فتشّب الصؽار مكان من ٌموت 

ر، فننهم لن ٌكثروا بمن تستحٌون منهم، فتخافون مكاثرتهم إٌاكم، ولن ٌملوا بمن تمتلون، من الكبا
 فؤجمعوا أمرهم على للن.

                                                             

 .ٖٙٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .25ٔ/ٕمعانً المرىن: (ٖ)
 .25ٕؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .1ٕٔ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (٘)
 .ٕٓٔتفسٌر التستري: (ٙ)
 .ٖٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٙٓ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖٙٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٓٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖٔ)
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فحملت أّم موسى بهارون فً العام الممبل اللي ال ٌلبح فٌه الؽلمان، فولدته عبلنٌة آمنة، 
للن من الفتون ٌا ابن حتى إلا كان العام الممبل حملت بموسى، فولع فً للبها الهّم والحزن، و

جبٌر، مما دخل علٌه فً بطن أمه مما ٌراد به، فؤوحى هللا إلٌها }َوال تََخافًِ َوال تَْحَزنًِ إِنَّا 
ٌِْن َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن{ وأمرها إلا ولدته أن تجعله فً تابوت ثم تلمٌه فً الٌم، فلما  َرادُّوهُ إَِل

إلا توارى عنها ابنها أتاها إبلٌس، فمالت فً نفسها: ما صنعت ولدته فعلت ما أمرت به، حتى 
بابنً لو لبح عندي، فوارٌته وكفنته كان أحب إلً من أن ألمٌه بٌدي إلى حٌتان البحر ودوابه، 
فانطلك به الماء حتى أوفى به عند فرضة مستمى جواري آل فرعون، فرأٌنه فؤخلنه، فهممن أن 

: إن فً هلا ماال وإنا إن فتحناه لم تصّدلنا امرأة فرعون بما ٌفتحن الباب، فمال بعضهن لبعض
وجدنا فٌه، فحملنه كهٌئته لم ٌحّركن منه شٌئا، حتى دفعنه إلٌها  فلما فتحته رأت فٌه الؽبلم، 
فؤلمً علٌه منها محبة لم ٌلك مثلها منها على أحد من الناس }َوأَْصبََح فَُإاُد أُّمِ ُموَسى فَاِرًؼا{ من 

ء إال من لكر موسى، فلما سمع اللباحون بؤمره ألبلوا إلى امرأة فرعون بشفارهم، كّل شً
ٌرٌدون أن ٌلبحوه، وللن من الفتون ٌا ابن ُجبٌر، فمالت لللباحٌن: انصرفوا عنً، فنن هلا 
الواحد ال ٌزٌد فً بنً إسرائٌل، فآتً فرعون فؤستوهبه إٌاه، فنن وهبه لً كنتم لد أحسنتم 

ٌٍْن ِلً َوَلَن{، لال فرعون: وأجملتم، وإن  ةُ َع أمر بلبحه لم ألمكم، فلما أتت به فرعون لالت: }لُرَّ
ٌكون لن، وأما أنا فبل حاجة لً فٌه، فمال: واللي ٌحلؾ به لو ألّر فرعون أن ٌكون له لرة عٌن 
ا من كما ألرت به، لهداه هللا به كما هدى به امرأته، ولكن هللا حرمه للن، فؤرسلت إلى من حوله

كّل أنثى لها لبن، لتختار له ظئرا، فجعل كلما أخلته امرأة منهم لترضعه لم ٌمبل ثدٌها، حتى 
أشفمت امرأة فرعون أن ٌمتنع من اللبن فٌموت، فحزنها للن، فؤمرت به فؤخرج إلى السوق 
مجمع الناس ترجو أن تصٌب له ظئرا ٌؤخل منها، فلم ٌمبل من أحد، وأصبحت أّم موسى، فمالت 

خته: لصٌه واطلبٌه، هل تسمعٌن له لكرا، أحً ابنً، أو لد أكلته دواب البحر وحٌتانه؟ أل

ونسٌت اللي كان هللا وعدها، فبصرت به أخته عن جنب وهم ال ٌشعرون، فمالت من الفرح حٌن 
أعٌاهم الظإورات: أنا أدلكم على أهل بٌت ٌكفلونه لكم وهم له ناصحون، فؤخلوها ولالوا: وما 

ا نصحهم له، هل ٌعرفونه حتى شكوا فً للن، وللن من الفتون ٌا ابن ُجبٌر، فمالت: ٌدرٌن م
نصحهم له وشفمتهم علٌه، رؼبتهم فً ظإورة الملن، ورجاء منفعته، فتركوها، فانطلمت إلى 
أمها فؤخبرتها الخبر، فجاءت، فلما وضعته فً حجرها نزا إلى ثدٌها حتى امتؤل جنباه، فانطلك 

امرأة فرعون ٌبشرونها أن لد وجدنا البنن ظئرا، فؤرسلت إلٌها، فؤتٌت بها وبه، البُشراء إلى 
فلما رأت ما ٌصنع بها لالت: امكثً عندي حتى ترضعً ابنً هلا فننً لم أحّب حبه شٌئا لّط، 
لال: فمالت: ال أستطٌع أن أدع بٌتً وولدي، فٌضٌع، فنن طابت نفسن أن تعطٌنٌه، فؤلهب به 

معً ال آلوه خٌرا فعلت، وإال فننً ؼٌر تاركة بٌتً وولدي، ولكرت أّم موسى إلى بٌتً فٌكون 
ما كان هللا وعدها، فتعاسرت على امرأة فرعون، وأٌمنت أن هللا تبارن وتعالى منجز وعده، 
فرجعت بابنها إلى بٌتها من ٌومها، فؤنبته هللا نباتا حسنا، وحفظه لما لضى فٌه، فلم ٌزل بنو 

 معون فً ناحٌة المدٌنة ٌمتنعون به من الظلم والسخرة التً كانت فٌهم.إسرائٌل وهم مجت
فلما ترعرع لالت امرأة فرعون ألّم موسى: أزٌرٌنً ابنً فوعدتها ٌوما تزٌرها إٌاه 
فٌه، فمالت لخواصها وظإورتها ولهارمتها: ال ٌبمٌن أحد منكم إال استمبل ابنً بهدٌة وكرامة 

تحصً كل ما ٌصنع كّل إنسان منكم، فلم تزل الهدٌة والكرامة لٌرى للن، وأنا باعثة أمٌنة 
والتحؾ تستمبله من حٌن خرج من بٌت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل علٌها 
نحلته وأكرمته، وفرحت به، وأعجبها ما رأت من ُحسن أثرها علٌه، ولالت: انطلمن به إلى 

علٌه جعلته فً حجره، فتناول موسى لحٌة فرعون فرعون، فلٌنحله، ولٌكرمه، فلما دخلوا به 
حتى مّدها، فمال عدّو من أعداء هللا: أال ترى ما وعد هللا إبراهٌم أنه سٌصرعن وٌعلون، فؤرسل 
إلى اللباحٌن لٌلبحوه وللن من الفتون ٌا بن ُجبٌَر، بعد كّل ببلء ابتلً به وأرٌد به، فجاءت امرأة 

ًّ اللي لد وهبته لً؟ لال: أال ترٌن فرعون تسعى إلى فرعون، فمالت: م ا بدا لن فً هلا الصب
ٌزعم أنه سٌصرعنً وٌعلونً، فمالت: اجعل بٌنً وبٌنن أمرا تعرؾ فٌه الحك، ائت بجمرتٌن 
ولإلإتٌن، فمّربهّن إلٌه، فنن بطش باللإلإتٌن واجتنب الجمرتٌن علمت أنه ٌعمل، وإن تناول 
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ن أحدا ال ٌإثر الجمرتٌن على اللإلإتٌن وهو ٌعمل، فمّرب الجمرتٌن ولم ٌرد اللإلإتٌن، فاعلم أ
للن إلٌه، فتناول الجمرتٌن، فنزعوهما منه مخافة أن تحرلا ٌده، فمالت المرأة: أال ترى؟ فصرفه 

 هللا عنه بعد ما لد هّم به، وكان هللا بالؽا فٌه أمره.
إلى أحد من بنً فلما بلػ أشّده، وكان من الرجال، لم ٌكن أحد من آل فرعون ٌخلص 

إسرائٌل معه بظلم وال سخرة، حتى امتنعوا كّل امتناع، فبٌنما هو ٌمشً لات ٌوم فً ناحٌة 
المدٌنة، إل هو برجلٌن ٌمتتبلن، أحدهما من بنً إسرائٌل، واآلخر من آل فرعون، فاستؽاثه 

موسى من اإلسرائٌلً على الفرعونً، فؽضب موسى واشتّد ؼضبه، ألنه تناوله وهو ٌعلم منزلة 
بنً إسرائٌل، وحفظه لهم، وال ٌعلم الناس إال أنما للن من لِبَل الرضاعة ؼٌر أّم موسى، إال أن 
ٌكون هللا أطلع موسى من للن على ما لم ٌطلع علٌه ؼٌره  فوكز موسى الفرعونً فمتله، ولٌس 

ٌَْطاِن إِنَّهُ َعُدوٌّ ٌراهما أحد إال هللا واإلسرائٌلً، فمال موسى حٌن لتل الرجل: آلَهلَا ِمْن َعمَ  ِل الشَّ
ِحٌُم{ } فَؤَْصبََح ُمِضلٌّ ُمبٌٌِن{ ثُمَّ لَاَل }َرّبِ إِّنًِ َظلَْمُت نَْفِسً فَاْؼِفْر ِلً َفؽَفََر لَهُ إِنَّهُ هَُو اْلؽَفُوُر الرَّ

لتلوا رجبل من آل فًِ اْلَمِدٌنَِة َخائًِفا ٌَتََرلَُّب{ األخبار، فؤتى فرعون، فمٌل له: إن بنً إسرائٌل لد 
فرعون، فُخل لنا بحمنا وال ترخص لهم فً للن، فمال: ابؽونً لاتله ومن ٌشهد علٌه، ألنه ال 
ٌستمٌم أن ٌمضً بؽٌر بٌِّنة وال ثبت، فطلبوا له للن  فبٌنما هم ٌطوفون ال ٌجدون ثَبَتا، إل مّر 

رائٌلً على الفرعونً، موسى من الؽد، فرأى للن اإلسرائٌلً ٌماتل فرعونٌا، فاستؽاثه اإلس
فصادؾ موسى ولد ندم على ما كان منه باألمس وكره اللي رأى، فؽضب موسى، فمّد ٌده وهو 
ٌرٌد أن ٌبطش بالفرعونً، لال لئلسرائٌلً لما فعل باألمس والٌوم }إِنََّن لَؽَِويٌّ ُمبٌٌِن{ فنظر 

تل فٌه الفرعونً، فخاؾ اإلسرائٌلً موسى بعد ما لال، فنلا هو ؼضبان كؽضبه باألمس اللي ل
أن ٌكون بعد ما لال له: }إِنََّن لَؽَِويٌّ ُمبٌٌِن{ أن ٌكون إٌاه أراد، ولم ٌكن أراده، وإنما أراد 
الفرعونً، فخاؾ اإلسرائٌلً، فحاجز الفرعونً فمال: }ٌَا ُموَسى أَتُِرٌُد أَْن تَْمتُلَنًِ َكَما لَتَْلَت َنْفًسا 

فة أن ٌكون إٌاه أراد موسى لٌمتله، فتتاركا  فانطلك الفرعونً إلى بِاألْمِس{ وإنما لال للن مخا
لومه، فؤخبرهم بما سمع من اإلسرائٌلً من الخبر حٌن ٌمول: أترٌد أن تمتلنً كما لتلت نفًسا 
باألمس؟ فؤرسل فرعون اللباحٌن، فسلن موسى الطرٌك األعظم، فطلبوه وهم ال ٌخافون أن 

ى من ألصى المدٌنة، فاختصر طرًٌما لرًٌبا حتى سبمهم إلى ٌفوتهم. وجاء رجل من شٌعة موس
 .(ٔ)موسى، فؤخبره الخبر، وللن من الفتون ٌا بن ُجبٌر"

[، أي:" فمكثت سنٌن عدٌدة عند ٓٗلوله تعالى:}فَلَبِثَْت ِسِنٌَن فًِ أَْهِل َمْدٌََن{ ]طه :  
 .(ٕ)«"مدٌن»شعٌب فً أرض 

فتنان فتونا، فخرجت خائفا إلى أهل مدٌن، و لال الطبري:فً الكبلم حلؾ، تمدٌره" 
 .(ٖ)"فلبثت سنٌن فٌهم

ٌمول تعالى مخاطًبا لموسى ، علٌه السبلم : إنه لبث ممًٌما فً أهل  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)"مدٌن" فاًرا من فرعون وملئه ، ٌرعى على صهره حتى انتهت المدة وانمضى األجل"

[، أي:" ثم جئت على موعٍد وولت ٌَٓٗا ُموَسى{ ]طه : لوله تعالى:}ثُمَّ ِجئَْت َعلَى لََدٍر  
 .(٘)ممدر للرسالة والنبوة"

ثم جئت للولت اللي أردنا إرسالن إلى فرعون رسوال ولممداره،  لال الطبري: ٌمول:" 
 :(ٙ)والعرب تمول: جاء فبلن على لدر: إلا جاء لمٌمات الحاجة إلٌه  ومنه لول الشاعر

                                                             

 .ٖٓٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
( 2ٕٙ - 2ٕٗ بالماهرة الصاوي طبعة) دٌوانه فً بٌتا وعشرون تسعة عدة لصٌدة من لجرٌر، البٌت هلا(ٙ)

: الدٌوان هامش وفً".  الخبلفة جاء: " الشواهد كتب بعض وفً المإلؾ، كرواٌة"  الخبلفة نال: " فٌه والرواٌة
 فً لال. الموافك المضاء: معناه فنن"  لدر على: " لوله البٌت، فً الشاهد ومحل. البٌت"  الخبلفة عز: " وٌروى
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 .(ٔ)"ْت لَهُ لََدرا ... َكَما أَتى َربَّهُ ُموَسى َعلى لََدرِ ناَل الِخبلفَةَ أْو كانَ 
 .(ٕ)لال الفراء:" ٌرٌد على ما أراد هللا من تكلٌمه" 
ثم جاء موافمًا لمدر هللا وإرادته من ؼٌر مٌعاد ، واألمر كله هلل تبارن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)وتعالى ، وهو المسٌر عباده وخلمه فٌما ٌشاء "
ٌَا ُموَسى{، لال: علً لي موعد"} عن مجاهد:  َعلَى لََدٍر 

(ٗ). 
 .(٘)ٌمول: لمد جئت لمٌمات ٌا موسى" لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)لدر الرسالة والنبّوة" لال لتادة:" 
 

 المرآن
 [ٔٗ({ ]طه : ٔٗ}َواْصَطنَْعتَُن ِلنَْفِسً )

 التفسٌر:
واختٌاًرا لرسالتً، والببلغ عنً، والمٌام هله النعم اجتباء منً لن،  -ٌا موسى  -وأنعمُت علٌن 
 بؤمري ونهًٌ.
 .(2)لال ٌحٌى:"لال: واخترتن لنفسً ولرسالتً" 
 .(1)أي: لوٌتن وعلمتن لتبلػ عبادي أمري ونهًٌ" لال النحاس:" 
لال الطبري:ٌمول:" أنعمت علٌن ٌا موسى هله النعم، ومننت علٌن هله المنن، اجتباء  

 .(5)تً والببلغ عنً، والمٌام بؤمري ونهًٌ"منً لن، واختٌارا لرسال
 .(ٓٔ)وهو ابن أربعٌن سنة ٌمول واخترتن لنفسً رسوال" لال مماتل:" 
سالة لكً تحبَّنً وتموم بؤمري" لال الواحدي:"  اخترتن بالّرِ

(ٔٔ). 
 .(ٕٔ)أي : اصطفٌتن واجتبٌتن َرسُوال لنفسً ، أي : كما أرٌد وأشاء" لال ابن كثٌر:" 

تؤوٌله: اخترتن إللامة حجتً، وجعلتن بٌنً وبٌن خلمً حتى صرت فً  الزجاج:"لال  
 .(ٖٔ)الخطاب عنً والتبلٌػ عنً بالمنزلة التً أكون بها لو خاطبتهم واحتججت علٌهم"

 .(ٗٔ)"تفرد إلً بالتجرٌد ال ٌشؽلن عنً شًءأي:  لال سهل:"
استخلصتن لى حتى ال تصلح ألحد ؼٌرى، وال ٌتؤتى شىء منن ؼٌر  لال المشٌري:أي:"

 .(٘ٔ)تبلٌػ رسالتى، وما هو مرادى منن"
اإلخبلص باأللطاؾ ومعنى }لنفسً{ لتصرؾ على «: االصطناع» لال الجصاص:"

 .(ٔ)إرادتً ومحبتً"
                                                                                                                                                                               

 المدر: سٌده ابن ولال لدره، جاء: للت الشًء الشًء وافك وإلا تمدٌرا  كلا اإلله لدر: ٌمال( : لدر: اللسان)
 من به وٌحكم المضاء، من وجل عز هللا ٌمدره ما وهو والحكم، المضاء( : وتحرٌكها الدال بسكون) والمدر
 .األمور
 .ٖٔٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .25ٔ/ٕمعانً المرىن: (ٕ)
 .5ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٔٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٓٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .1ٕ/ٖإعراب المرآن: (1)
 .ٕٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .5٘ٙالوجٌز: (ٔٔ)
 .5ٕٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٖمعانً المرىن: (ٖٔ)
 .ٕٓٔتفسٌر التستري: (ٗٔ)
 .1٘ٗ/ٕلطائؾ اإلمشارات: (٘ٔ)
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ة فً المراد بموله تعالى }واصطنعتن لنفسً{ المبالؽ لال ابن جماعة، بدرالدٌن الكنانً:"
 .(ٕ)االختصاص والتمرٌب"

عن أبً هرٌرة ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "التمى آدم وموسى ، فمال موسى : أنت اللي 
أشمٌت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فمال آدم : وأنت اللي اصطفان هللا برسالته واصطفان 

ًّ لبل أن ٌخلمنً ؟ لال : نعم. لنفسه ، وأنزل علٌن التوراة ؟ لال : نعم. لال : فوجدتَه  لد كتب َعل
 .(ٖ)فَحّج آدم موسى"
 [ٔٗ-ٖٙفوائد اآلٌات:]
 حمل أم موسى به فً السنة التً ٌمتل فٌها أطفال بنً إسرائٌل. -ٔ
 إلماء موسى فً الٌم. -ٕ
 تحرٌم المراضع على موسى حتى رجع إلى أمه. -ٖ
 أخله بلحٌة فرعون وهم فرعون بمتله. -ٗ
 آل فرعون بمتل موسى. لتل موسى المبطً وائتمار -٘
 إلامة موسى فً مدٌن وما عاناه من آالم الؽربة. -ٙ
 ضبلل موسى الطرٌك بؤهله وما أصابه من الخوؾ والتعب. -2
ومن الفوائد: أن الرسل طائفة ممتازة من البشر ٌختارهم هللا تعالى بنفسه، وٌصنعهم  -1

ٌصلحوا لرسالته، وٌربٌهم بحكمته، وٌعصمهم من الزلل واإلثم والفواحش حتى 
 للمٌادة بعد نزول الرسالة علٌهم.

َ اْصَطفَى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإْبَراِهٌَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِمٌَن{ ]آل  - لال تعالى: }إِنَّ َّللاَّ
 [ ٖٖعمران : 

 [.ٔٗولال لموسى علٌه السبلم: }َواْصَطنَْعتَُن ِلنَْفِسً{ ]طه :  -

 [.ٗ: }َوإِنََّن لَعَلَى ُخلٍُك َعِظٌٍم{ ]الملم : -ملسو هيلع هللا ىلص-ولال لنبٌنا دمحم  -
 المرآن

( فَمُواَل لَهُ ٖٗ( اْذَهبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطؽَى )ٕٗ}اْذَهْب أَْنَت َوأَُخوَن بِآٌَاتًِ َواَل تَنٌَِا ِفً ِذْكِري )
 [ٗٗ - ٕٗ({ ]طه : ٗٗلَْواًل لٌَِّنًا لَعَلَّهُ ٌَتَذَكَُّر أَْو ٌَْخَشى )

 التفسٌر:
أنت وأخون هارون بآٌاتً الدالة على ألوهٌتً وكمال لدرتً وصدق  -ٌا موسى  -الهب 

رسالتن، وال تَْضعُفا عن مداومة لكري. الهبا معًا إلى فرعون  إنه لد جاوز الحد فً الكفر 
 والظلم، فموال له لوال لطٌفًا  لعله ٌتلكر أو ٌخاؾ ربه.

ٌَاتًِ{ ]طه :  لوله تعالى:}اْلَهْب أَْنتَ   أنت  -ٌا موسى  -[، أي:" الهب َٕٗوأَُخوَن بِآ
 .(ٗ)وأخون هارون بآٌاتً الدالة على ألوهٌتً وكمال لدرتً وصدق رسالتن"

 .(٘)الهبا إلى فرعون بها إنه تمّرد فً ضبلله وؼٌه، فؤبلؽاه رساالتً" لال الطبري:" 
ٌَا فًِ ِلْكِري{ ]طه :    .(ٙ)[، أي:" وال تَْضعُفا عن مداومة لكري"ٕٗلوله تعالى:}َواَل تَنِ
ٌمول: وال تضعفا فً أن تلكرانً فٌما أمرتكما ونهٌتكما، فنن لكركما  لال الطبري:" 

ة،  إٌاي ٌموي عزائمكما، وٌثبت ألدامكما، ألنكما إلا لكرتمانً، لكرتما منًِّ علٌكما نِعَما جمَّ
 .(2)ومننا ال تحصى كثرة"

 [، وجوه من التفسٌر:ٕٗتعالى:}َواَل تَنٌَِا فًِ ِلْكِري{ ]طه : لوله وفً  

                                                                                                                                                                               

 .ٕ٘/٘أحكام المرآن: (ٔ)
 .ٕٖٔإٌضاح الدلٌل فً لطع حجج أهل التعطٌل: (ٕ)
 .(2ٖٙٗبرلم )صحٌح البخاري (ٖ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
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 :(ٕ)، وأنشد لول الشاعر(ٔ)أحدها : ال تفترا فً لكري. حكاه الماوردي
ٌد ُمْل أْن ؼفر ... لَهُ اإللهُ ما َمَضى َوما َؼٌَرْ   فََما َونى ُمَحمَّ

 .(ٙ)، ولتادة(٘)، والضحان(ٗ)، ومجاهد(ٖ)الثانً : ال تضعفا، لاله ابن عباس
 .(2)ٌمول: وال تضعفا فً أمري" لال مماتل:" 
ٌا ابن عباس: أخبرنً عن لول هللا عّز وجّل: }َوال وروي عن نافع بن األزرق، لال :"  

 تَنٌِا فًِ ِلْكِري{.
 لال: أي: ال تضعفا عن أمري، ٌعنً موسى وهارون.

 لال: وهل تعرؾ العرب للن؟
 :(1)ٌموللال: نعم، أما سمعت الشاعر وهو 

 .(5)"إنًّ وجّدن ما ونٌت ولم أزل ... أبؽً الفكان له بكّل سبٌل
 .(ٓٔ)هو الؽافل المفرط. لاله ابن زٌد«: الوانً»الثالث: أن 

 .(ٔٔ)الرابع : ال تبطئا، لاله ابن عباس
 .(ٕٔ). حكاه ٌحٌى عن الحسنال تضعفا فً الدعاء إلً والتبلٌػ عنً رسالتًالخامس : 

 :(ٗٔ)، واستشهد بمول طرفة(ٖٔ)، حكاه أبانالسادس: ال تزاال 
 كؤن المدور الراسٌات أمامهم  ...  لباب بنوها ال تنً أبداً تؽلً

 .(٘ٔ). لاله سهل بن عبدهللامعناه: ال تكثر اللكر باللسان، وتؽفل عن مرالبة الملبالسابع: 
الونى الضعؾ والفتور، والكبلل واإلعٌاء، وكله مراد فً اآلٌة، ولال  لال المرطبً:" 
 :(ٙٔ)امرإ المٌس

 .(ٔ)ِمَسّحٍ إلا ما الّسابحاُت على الونى... أثَْرَن ؼبارا بالكدٌِد الُمَركَِّل "

                                                             

 .ٗٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
، ومن (٘ٔ ص 5ٖٓٔ لٌبسج طبع دٌوانه) للعجاج أرجوز من( ٘ٔ ،ٗٔ) الرجز مشطور من بٌتان هلان(ٕ)

 ونٌا ٌنً ونً ولد واألمور، األعمال فً الفترة( وفى: اللسان) فً كما ،«الوانً»، ؤٕٖ/1ٔشواهد الطبري:
: " عنهما هللا رضً أباها، تصؾ عائشة حدٌث وفً. لصر حاجته فً وتوانى. ضعؾ أي( . فعول على) وونٌا
 .وفترتم لصرت أي":  ونٌتم إلا سبك
 .ٖٕٕٗ/2(:صٖٓٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٖ)
 .ٕٙٗ، وتفسٌر مجاهد: ٖٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري:انظر: (ٗ)
 .ٖٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(٘)
 .ٖٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٙ)
 .1ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 . ٕٔٔ/ ٔ: اإلتمان، و٘ٗانظر مسائل نافع بن األزرق: (1)

. وسواه مال من ونحوهما األسٌر أو الّرهن به ٌفنّ  ما: الفكان. طلبه على أعانه أو له طلبه: الشًء أبؽاه: أبؽً
 .والحٌلة والوصلة والسبب منه وضع وما الطرٌك: السبٌل
 .٘ٗمسائل نافع بن االزرق: (5)
 .ٖٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٓٔ)
 .ٖٕٕٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٓٙ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .ٗٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 55ٔ/ٔٔ، وتفسٌر المرطبً:ٗٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٕٓٔانظر: تفسٌر التستري: (٘ٔ)
 .صادر دار. ط ،ٖ٘: دٌوانه(ٙٔ)

 ٌصب أنه فالمعنى ٌنصب، انصب بمعنى ٌكون ولد ٌصب، صب بمعنى ٌكون لد: ٌسح سح: البٌت ومعنى
..  الفتور: الونى الماء، فً بالسابح شبه عده فً ٌدٌه ٌمد اللي: الخٌل من السابح. صب بعد صبًا والعدو الجري
ًٌا ٌنً ونى والفعل  بالرجل، الدفع وهو الركل، من: المركل. المطمئنة الصلبة األرض: الكدٌد. وونى ون
 .بها والضرب
 هلا مثل فً الؽبار وأثارت وأعٌت السوابح، الخٌل للت إلا جري بعد ٌجري ٌجًء الخٌل أن: البٌت ومعنى
 .ٗ٘ - ٖ٘" دٌوانه. "الموضع
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 [، أي:" الهبا معًا إلى فرعون  إنهٖٗ}اْلَهبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطؽَى{ ]طه :  لوله تعالى: 
 .(ٕ)"لد جاوز الحد فً الكفر والظلم

 .(ٖ)إنه كفر" لال ٌحٌى:" 
[، أي:" فموال له لوال ٗٗ}فَمُواَل لَهُ لَْواًل لٌَِّنًا لَعَلَّهُ ٌَتَلَكَُّر أَْو ٌَْخَشى{ ]طه :  لوله تعالى: 

 .(ٗ)لطٌفًا  لعله ٌتلكر أو ٌخاؾ ربه"
 .(٘)فموال لفرعون لوال لٌِّنا" لال الطبري:" 
أي: ادعواه على الرجاء والطمع، ال على الٌؤس من فبلحه، فولع التعبد  الواحدي:"لال  

 .(ٙ)لهما على هلا الوجه، ألنه أبلػ لهما فً دعائه إلى الحك"
 .(2)أعلرا إلٌه ولوال له إن لن ربا ولن معادا وإن بٌن ٌدٌن جنه ونارا" لال الحسن:" 
 [، ثبلثة وجوه:ٌِّٗٗنًا{ ]طه : }فَمُواَل لَهُ لَْواًل لَ  لوله تعالى:وفً  

 .(1)أحدها : لطٌفاً رلٌماً. حكاه الماوردي
 .(ٕٔ)، ومماتل(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، وسفٌان(5)-رضً هللا عنه-الثانً : كنٌّاه ، لاله علً

 .(ٖٔ)كنٌاه ٌا أبا مرة" لال سفٌان:" 
 .(ٗٔ)ٌمول: ادعواه بالكنٌة" لال مماتل:" 
 .(٘ٔ)سمعت بعض الكوفٌٌن ٌمول: كنٌاه" لال ٌحٌى:" 

الثالث: أن ٌبدأه بالرؼبة لبل الرهبة، لٌلٌن بها فٌتوطؤ بعدها من رهبة ووعٌد. حكاه 
 .(ٙٔ)الماوردي
روي عن الفضل بن عٌس الرلاشً: "أنه تبل هله اآلٌة: }فموال له لوال لٌنا{، فمال: ٌا  

 .(2ٔ)من ٌتحبب إلى من ٌعادٌه فكٌؾ بمن ٌتولى وٌنادٌه"
دمحم بن إبراهٌم: "حضرت مجلس ٌحٌى بن معال، ولرأ رجل هله اآلٌة: }فموال له لال  

، فكٌؾ رفمن «أنا إله»[ فبكى ٌحٌى، ثم لال: إلهً، هلا رفمن بمن ٌمول: ٗٗلوال لٌنا{ ]طه: 
ٌهدم كفر خمسٌن سنة، فما تصنع بلنوب  (1ٔ)«ال إله إال هللا»، إن لول «أنت إلهً»بمن ٌمول: 
 .(5ٔ)خمسٌن سنة"

وحكً الماوردي عن بعض المتصوفة : "ٌا رب هلا رفمن لمن عادان ، فكٌؾ رفمن 
 .(ٕٓ)بمن واالن ؟"

                                                                                                                                                                               

 .55ٔ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٓ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٙ)
 .ٕٕٗٗ/2(:صٖٗٗٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .٘ٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌوون: (1)
 .ٖٕٕٗ/2(:صٕٖٗٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٕٕٗ/2(:صٖٖٗٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖٕٕٗ/2(:صٖٖٗٗٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٕٓٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘ٔ)
 .٘ٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌوون: (ٙٔ)
 .ٕٕٗٗ/2(:صٖ٘ٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 !«إال إله إال هللا»فً المطبوع (1ٔ)
 .1ٕٓ/ٖاخرجه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (5ٔ)
 .٘ٓٗ/ٖالنكت والعٌون: (ٕٓ)
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لال الماوردي :"ولٌل: إن فرعون كان ٌحسن لموسى حٌن رباه ، فؤراد أن ٌجعل رفمه 
 .(ٔ)به مكافؤة له حٌن عجز موسى عن مكافؤته"

أنه لال: كان موسى علٌه السبلم إلا  -رضً هللا عنه-حكً عن ابن عباس  ال سهل:"ل
دخل على فرعون لال له: ٌا أبا مصعب لل ال إله إال هللا وإنً رسول هللا. لال سهل: إن هللا 
تعالى ألبس موسى علٌه السبلم لبسة المتؤوبٌن، ونفى عنه عجلة المتهجمٌن لما رآه من الفضل 

لم ٌرد به إٌمانا، إل لو أراد لمال: لعله ٌإمن، وإنما أراد الحك عز وجل بللن مبلطفة والتمكٌن، و
موسى علٌه السبلم بؤجمل الخطاب وألٌن الكبلم، ألن للن محرن لملوب الخبلئك أجمعٌن، كما 

ع به ، لٌمط(ٕ)«جبلت الملوب على حب من أحسن إلٌها وبؽض من أساء إلٌها»لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٖ)حجته، وٌرؼب من علم هللا هداٌته من السحرة وؼٌرهم"

 [، وجهان:ٗٗلَعَلَّهُ ٌَتَلَكَُّر أَْو ٌَْخَشى{ ]طه : فً لوله تعالى:}« لعل»وفً معنى 
احدهما: أنها تفٌد االستفهام، والمعنى: فانظرا هل ٌتلكر وٌراجع أو ٌخشى هللا فٌرتدع عن 

 .(ٗ)طؽٌانه. وهلا لول ابن عباس
 .(٘)فادعواه وعظاه لٌتلكر أو ٌخشى. حكاه الطبري ، أي:«كً»الثاتً: انها فً معنى

 .(ٙ)لكبل هلٌن المولٌن وجه حسن، وملهب صحٌح" لال الطبري:" 
فً اللؽة: ترج وطمع، تمول: لعلً أصٌر إلى خٌر، فمعناه أرجو « لعل» لال الزجاج:" 

لعباد بما ٌعملون، والمعنى عند سٌبوٌه خاطب ا -عز وجل  -وأطمع أن أصٌر إلى خٌر، وهللا 
فٌه: الهبا على رجائكما وطمعكما. والعلم من هللا عز وجل لد أتى من وراء ما ٌكون. ولد علم 
هللا عز وجل أنه ال ٌتلكر وال ٌخشى، إال أن الحجة إنما تجب علٌه باإلبانة، وإلامتها علٌه، 

 .(2)والبرهان"
 

 المرآن
ٌْنَا أَْو أَْن ٌَْطؽَى )}لَااَل َربَّنَا   [٘ٗ({ ]طه : ٘ٗإِنَّنَا نََخاُؾ أَْن ٌَْفُرَط َعلَ
 التفسٌر:

 لال موسى وهارون: ربنا إننا نخاؾ أن ٌعاجلنا بالعموبة، أو أن ٌتمرد على الحك فبل ٌمبله.
ٌْنَا{ ]طه :   لال موسى وهارون: [، أي:" ٘ٗلوله تعالى:}لَااَل َربَّنَا إِنَّنَا نََخاُؾ أَْن ٌَْفُرَط َعلَ

 .(1)ربنا إننا نخاؾ أن ٌعاجلنا بالعموبة"
 .(5)ٌعنً: أن ٌعجل علٌنا بالمتل " لال مماتل:" 
لال موسى وهارون: ربنا إننا نخاؾ فرعون إن نحن دعوناه إلى ما  لال الطبري:" 

هو اإلسراؾ واإلشطاط والتعّدي، «: اإلفراط:»أمرتنا أن ندعوه إلٌه، أن ٌعجل علٌنا بالعموبة، و
فننه التوانً، ٌمال منه: «: التفرٌط»ٌمال منه: أفرطت فً لولن: إلا أسرؾ فٌه وتعّدى، وأما 

 .(ٓٔ)فات: إلا توانى فٌه" فرطت فً هلا األمر حتى
لال الفراء:" }ٌفرط{، ٌرٌد فً العجلة إلى عموبتنا. والعرب تمول: فرط منه أمر.  

 .(ٔٔ)وأفرط: أسرؾ، وفرط: توانى ونسً"
                                                             

 .٘ٓٗ/ٖالنكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٓ٘/ ٔ الشهاب ومسند 5ٖ٘/ ٔ الخفاء وكشؾ 5ٗٔ/ ٔ األصول نوادر(ٕ)
 .ٖٓٔتفسٌر التستري: (ٖ)
 .ٖٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖ٘/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٖٗٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
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أن ٌمدم علٌنا ببسط وعموبة وٌعجل علٌنا، وكل متمّدم أو متعّجل  لال ابو عبٌدة: معناه:" 
  :(ٔ)فارط، لال

ٌْنَا َوَعِجْل"لَْد فََرط الِعْلُج عَ   .(ٕ)لَ
معنى :}ٌفرط علٌنا{: ٌبادر بعموبتنا، ٌمال: لد فرط منه أمر أي لد بدر  لال الزجاج:" 

منه أمر، ولد أفرط فً الشًء إلا سمط فٌه، ولد فرط فً الشًء أي: لصر، ومعناه كله: التمدم 
أنا فرطكم على » - ملسو هيلع هللا ىلص -فً اللؽة: المتمدم. ومنه لوله « الفرط»فً الشًء، ألن 

 .(ٗ)"(ٖ)«الحوض
نَا{، لال: عموبة منه"  ٌْ  .(٘)عن مجاهد :"}أَْن ٌَْفُرَط َعلَ
نخاؾ أن ٌعجل علٌنا إل نبلؽه كبلمن أو أمرن، ٌفرط وٌعجل. ولرأ :}ال  لال ابن زٌد:" 

تََخافَا إِنَِّنً َمعَكَُما أَْسَمُع َوأََرى{"
(ٙ). 

 .(2)[، أي:" أو أن ٌتمرد على الحك فبل ٌمبله"ٌَْ٘ٗطَؽى{ ]طه : لوله تعالى:}أَْو أَْن  
 .(1)ٌعنى: ٌستعصى" لال مماتل:" 
 .(5)ٌطؽى فٌمتلنا" لال ٌحٌى:" 
 .(ٓٔ)"ٌعتدي ، لال:لوله: "}أَْو أَْن ٌَْطَؽى{ عن ابن عباس: 
 المرآن

اهُ فَمُواَل إِنَّا َرُسواَل َربَِّن فَؤَْرِسْل َمعَنَا بَنًِ ( فَؤْتٌَِ ٙٗ}لَاَل اَل تََخافَا إِنَّنًِ َمعَكَُما أَْسَمُع َوأََرى )
ْبُهْم لَْد ِجئْنَاَن بِآٌٍَة ِمْن َربَِّن َوالسَّاَلُم َعلَى َمِن اتَّبََع اْلُهَدى ) ًَ 2ٗإِْسَرائٌَِل َواَل تُعَذِّ ( إِنَّا لَْد أُوِح

ٌْنَا أَنَّ اْلعَذَاَب َعلَى َمْن َكذََّب َوتََولَّى )  [2ٗ - ٙٗ({ ]طه : 2ٗإِلَ
 التفسٌر:

لال هللا لموسى وهارون: ال تخافا من فرعون  فنننً معكما أسمع كبلمكما وأرى أفعالكما، 

فالهبا إلٌه ولوال له: إننا رسوالن إلٌن من ربن أن أطلك بنً إسرائٌل، وال تكلِّفهم ما ال ٌطٌمون 
صدلنا فً دعوتنا، والسبلمة من علاب من األعمال، لد أتٌنان بداللة معجزة من ربن تدل على 

هللا تعالى لمن اتبع هداه. إن ربن لد أوحى إلٌنا أن علابه على َمن كلَّب وأعرض عن دعوته 
 وشرٌعته.
[، أي:" لال هللا لموسى ٙٗلوله تعالى:}لَاَل اَل تََخافَا إِنَّنًِ َمعَكَُما أَْسَمُع َوأََرى{ ]طه :  

 .(ٔٔ)نننً معكما أسمع كبلمكما وأرى أفعالكما"وهارون: ال تخافا من فرعون  ف
ٌمول هللا تعالى لكره: لال هللا لموسى وهارون }ال تخافا{ فرعون }ِإنَِّنً  لال الطبري:" 

َمعَكَُما{ أعٌنكما علٌه، وأبصركما }أسَمُع{ ما ٌجري بٌنكما وبٌنه، فؤفهمكما ما تحاورانه به 
ًّ م  .(ٕٔ)ن للن شًء"}وأَرى{ ما تفعبلن وٌفعل، ال ٌخفى عل

 .(ٖٔ)فننه لٌس باللي ٌصل إلى لتلكما حتى تبلؽا الرسالة" لال ٌحٌى:" 

                                                             

 .ٖٗٔ/1ٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٓ/ٕمجاز المرآن: (ٔ)
 .ٕٓ-5ٔ/ٕمجاز المرآن: (ٕ)
( 5ٕٗ) رلم الطهارة فً ومسلم. 2ٓٗ5 ،2ٙ٘ٙ ،2٘٘ٙ رلم الحوض فً باب الرلاق فً البخاري رواه(ٖ)

 .1ٔ/ ٖ و 1ٓٗ/ ٕ و 2ٕ٘/ ٔ وأحمد 5ٖٗٗ رلم الفتن فً ماجة وابن
 .1ٖ٘/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٗٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٔٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .ٕٕٗٗ/2(:ص2ٖٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٔٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖٔ)



ٖٔ5 
 

لال الماترٌدي:" أي: اسمع لوله وجوابه إٌاكما، وأرى ما ٌفعل، أي: أنصركما فبل  
 .(ٔ)تخافا"
أي : ال تخافا منه ، فنننً معكما أسمع كبلمكما وكبلمه ، وأرى مكانكما  لال ابن كثٌر:" 

ًّ من أمركم شًء ، واعلما أن ناصٌته بٌدي ، فبل ٌتكلم وال ٌتنفس وال  ومكانه ، ال ٌخفى عل
 .(ٕ)ٌبطش إال بنلنً وبعد أمري ، وأنا معكما بحفظً ونصري وتؤٌٌدي"

ل موسى إلى فرعون لال : رب ، أّي شًء ألول عن عبد هللا لال : "لما بعث هللاُ عّز وج 
؟ لال لل : هٌا شراهٌا. لال األعمش : فَسََّر للن : الحً لبل كل شًء ، والحً بعد كل 

 .(ٖ)شًء"
 .(ٗ)إسناد جٌد ، وشًء ؼرٌب" لال ابن كثٌر:" 
فؤوحً إلٌكما حجاج :"}لَاَل ال تََخافَا إِنَّنًِ َمعَكَُما أَْسَمُع َوأََرى{، ما ٌحاوركما، عن  
 .(٘)فتجاوبانه"
لال سهل:" أخبر هللا أنه معهما بالنظر، مشاهد لكل حال هما علٌه بالموة والمعونة  

 .(ٙ)والتؤٌٌد، ال تخافا إببلغ الرسالة بحال"
ٌَاهُ فَمُواَل إِنَّا َرسُواَل َربَِّن فَؤَْرِسْل َمعَنَا بَِنً إِْسَرائٌَِل َواَل تُعَلِّ   ْبُهْم{ ]طه : لوله تعالى:}فَؤْتِ
[، أي:" فالهبا إلٌه ولوال له: إننا رسوالن إلٌن من ربن أن أطلك بنً إسرائٌل، وال تكّلِفهم 2ٗ

 .(2)ما ال ٌطٌمون من األعمال"
أرسلنا إلٌن ٌؤمرن أن ترسل معنا بنً إسرائٌل، فؤرسلهم معنا وال  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(1)تعلّبهم بما تكلفهم من األعمال الردٌئة"
 .(5)كان بنو إسرائٌل عند المبط بمنزلة أهل الجزٌة فٌنا" لال ٌحٌى:" 
 .(ٓٔ)"مكثا  على بابه حٌنًا ال ٌإلن لهما ، ثم ألن لهما بعد حجاب شدٌد عن ابن عباس:" 

أن موسى وأخاه هارون خرجا ، فولفا بباب فرعون ٌلتمسان اإللن علٌه وهما عن  
لنوا بنا هلا الرجل ، فمكثا فٌما بلؽنً سنتٌن ٌَْؽدوان ٌموالن : إنا رسل رب العالمٌن ، فآ

وٌروحان ، ال ٌعلم بهما وال ٌجترئ أحد على أن ٌخبره بشؤنهما ، حتى دخل علٌه بَطَّال له 
ٌبلعبه وٌُْضحكه ، فمال له : أٌها الملن ، إن على بابن رجبل ٌمول لوال عجٌبًا ، ٌزعم أن له إلًها  

بابً ؟ لال : نعم. لال : أدخلوه ، فدخل ومعه أخوه هارون وفً ٌده ؼٌرن أرسله إلٌن. لال : ب
 عصاه ، فلما ولؾ على فرعون لال : إنً رسول رب العالمٌن. فعرفه فرعون.
ولكر الّسّدي أنه لما لدم ببلد مصر ، ضاؾ أّمه وأخاه وهما ال ٌعرفانه ، وكان طعامهما لٌلتئل 

ه ، فمال له موسى : ٌا هارون ، إن ربً لد أمرنً أن الطعثلل وهو اللفت ، ثم عرفاه وسلما علٌ
آتً هلا الرجل فرعون فؤدعوه إلى هللا ، وأمر أن تعاوننً. لال : افعل ما أمرن ربن. فلهبا ، 
وكان للن لٌبل فضرب موسى باب المصر بعصاه ، فسمع فرعون فؽضب ولال:  من ٌجترئ 

اهنا رجبل مجنونًا ٌمول : إنه رسول هللا. فمال على هلا الصنٌع ؟ فؤخبره السدنة والبوابون بؤن ه
ًّ به. فلما ولفا بٌن ٌدٌه لاال ولال لهما ما لكر هللا فً كتابه" : عل
(ٔٔ). 

                                                             

 .ٖٕٓ/ٙتؤوٌبلت أهل السنة: (ٔ)
 .5ٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٕٙ/٘أخرجه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٓٔتفسٌر التستري: (ٙ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .5ٕٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .52ٕ-5ٕٙ/٘حكاه ابن كثٌر فً التفسٌر:  (ٔٔ)
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[، أي:" لد أتٌنان بداللة معجزة من ربن 2ٗلوله تعالى:}لَْد ِجئْنَاَن بِآٌٍَة ِمْن َربَِّن{ ]طه :  
 .(ٔ)تدل على صدلنا فً دعوتنا"

 .(ٕ)بداللة من ربن" السمعانً:أي:"لال  
 .(ٖ)أي : بداللة ومعجزة من ربن" لال ابن كثٌر:" 
معجزة }ِمْن َربَِّن{ على أنه أرسلنا إلٌن بللن، إن أنت لم تصّدلنا فٌما لال الطبري:أي:  

 .(ٗ)نمول لن أرٌناكها"
 .(٘)لال الحسن: "العصا والٌد" 
 .(ٙ)صا"ٌعنً: الٌد البٌضاء والع لال الواحدي:" 
[، أي:" والسبلمة من علاب هللا 2ٗلوله تعالى:}َوالسَّبَلُم َعلَى َمِن اتَّبََع اْلُهَدى{ ]طه :  

 .(2)تعالى لمن اتبع هداه"
 .(1)ٌمول: والسبلمة لمن اتبع هدى هللا، وهو بٌانه" لال الطبري:" 
أي : والسبلم علٌن إن اتبعت الهدى، ولهلا لما كتب رسول هللا صلى  لال ابن كثٌر:" 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، من دمحم رسول »هللا علٌه وسلم إلى هرلل عظٌم الروم كتابًا ، كان أوله : 
هللا إلى هرلل عظٌم الروم سبلم على من اتبع الهدى. أما بعد ، فننً أدعون بدعاٌة اإلسبلم، 

 .(5)«تن هللا أجرن مرتٌنفؤسلم تسلم ٌإ
من مسٌلمة رسول هللا إلى »وكللن لما كتب مسٌلمة إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كتابًا ُصوَرتُه : 

دمحم رسول هللا ، سبلم علٌن. أما بعد ، فننً لد أشركت فً األمر َمعََن ، فلن المدر ولً الوبر ، 
من دمحم رسول هللا إلى مسٌلمة الكلاب ، »ملسو هيلع هللا ىلص : فكتب إلٌه رسول هللا «. ولكن لرٌش لوم ٌعتدون

سبلم على من اتبع الهدى، أما بعد، فنن األرض هلل ٌورثها من ٌشاء من عباده والعالبة 
 .(ٔٔ)" (ٓٔ)«للمتمٌن

}والسبلم على من اتبع الهدى{، لٌس ٌعنى به التحٌة، وإنما معناه:  لال الزجاج: لوله:" 
أن من اتبع الهدى سلم من علاب هللا وسخطه، والدلٌل على أنه لٌس بسبلم: أنه لٌس ابتداء لماء 

 .(ٕٔ)وخطاب"
السبلم »عن مسلم بن أبً مرٌم :"أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إلا كتب إلى المشركٌن كتب:  
 .(ٖٔ)«لى من اتبع الهدىع

ٌْنَا أَنَّ اْلعَلَاَب َعلَى َمْن َكلََّب َوتََولَّى{ ]طه :   َل ًَ إِ [، أي:" إن 1ٗلوله تعالى:}إِنَّا لَْد أُوِح
 .(ٗٔ)ربن لد أوحى إلٌنا أن علابه على َمن كلَّب وأعرض عن دعوته وشرٌعته"

                                                             

 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .52ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى فً التفسٌر: (٘)
 .5ٙٙالوجٌز: (ٙ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٔ باب الوحً، بدء كتاب فً البخاري رواه(5)
" 2ٕٙٔح/ 1ٗ-1ٖ/ ٖ" داود وأبو" 11ٗو 12ٗ/ ٖ" أحمد، ورواه (ٓٓٙ/ٕالسٌرة النبوٌة البن هشام )(ٓٔ)
 حدٌث من صحٌح وسنده" 1ٖٔ/ ٘" المجمع فً كما كامبل والطبرانً. مختصرا الرسل فً باب الجهاد، فً
 .عنه هللا رضً مسعود بن نعٌم
 .52ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٖ٘/ٖمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٔٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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لفرعون إنا لد أوحى إلٌنا ٌمول تعالى لكره لرسوله موسى وهارون: لوال  لال الطبري:" 
ربن أن علابه اللي ال نفاد له، وال انمطاع على من كلب بما ندعوه إلٌه من توحٌد هللا وطاعته، 

 .(ٔ)وإجابة رسله وأدبر ُمعرضا عما جئناه به من الحك"
عن طاعة عن لتادة، لوله :"}أَنَّ اْلعَلَاَب َعلَى َمْن َكلََّب َوتََولَّى{، كلب بكتاب هللا، وتولى  
 .(ٕ)هللا"

 [:1ٗ-ٕٗفوائد اآلٌات:]
 عظم شؤن اللكر بالملب واللسان والجوارح أي بالطاعة فعبلً وتركاً.  -ٔ
 وجوب مراعاة الحكمة فً دعوة الناس إلى ربهم. -ٕ
 تمرٌر معٌة هللا تعالى مع أولٌائه وصالح عباده بنصرهم وتؤٌٌدهم.  -ٖ
 نصٌب متبعً الهدى.تمرٌر أن السبلمة من علاب الدنٌا واآلخرة هً من  -ٗ
 شرعٌة إتٌان الظالم وأمره ونهٌه والصبر على ألاه. -٘
 عدم المإاخلة على الخوؾ حٌث وجدت أسبابه. -ٙ
 

 المرآن
 [ 2ٗ({ ]طه: 2ٗ}لَاَل فََمْن َربُّكَُما ٌَاُموَسى )

 التفسٌر:
 : فَمن ربكما ٌا موسى؟-على وجه اإلنكار-لال فرعون لهما 

فماال له ما أمرهما به ربهما وأبلؽاه رسالته، تمدٌره:" لال الطبري:فً الكبلم محلوؾ، 
فمال فرعون لهما: }فََمْن َربُّكَُما ٌَا ُموَسى{ فخاطب موسى وحده بموله: ٌا موسى، ولد وجه 
 .(ٖ)الكبلم لبل للن إلى موسى وأخٌه. وإنما فعل للن كللن، ألن المجاوبة إنما تكون من الواحد"

 .(ٖ)الواحد"
ثم ٌجعل الخطاب لواحد ألن لكبلم إنما ٌكون من الواحد ال من  لال الفراء:" ٌكلم االثنٌن 
 .(ٗ)الجمٌع"
خاطب االثنٌن، ووجه النداء إلى أحدهما وهو موسى، ألنه األصل  ولال الزمخشري:" 

على استدعاء كبلم موسى  (٘)فً النبوة، وهرون وزٌره وتابعه. وٌحتمل أن ٌحمله خبثه ودعارته
فصاحة هرون والرتة فً لسان موسى. وٌدل علٌه لوله: موسى دون كبلم أخٌه، لما عرؾ من 

ٌٌْر ِمْن هلَا الَِّلي هَُو َمِهٌٌن َوال ٌَكاُد ٌُِبٌن{" }أَْم أَنَا َخ
(ٙ). 

 
 المرآن

ٍء َخْلمَهُ ثُمَّ َهَدى ) ًْ  [ٓ٘({ ]طه: ٓ٘}لَاَل َربُّنَا الَِّذي أَْعَطى كُلَّ َش
 التفسٌر:

َخْلمَه البلئك به على حسن صنعه، ثم هدى كل مخلوق لال له موسى: ربنا اللي أعطى كل شًء 
 الهداٌة الكاملة إلى االنتفاع بما خلمه هللا له.

ٍء َخْلمَهُ ثُمَّ َهَدى{ ]طه:   ًْ [، وجوه من ٓ٘وفً لوله تعالى: }لَاَل َربُّنَا الَِّلي أَْعَطى كُلَّ َش
 التفسٌر:

 .(ٔ)، والسدي(2)لاله ابن عباس أحدها : أعطى كل شًء زوجه من جنسه، ثم هداه لنكاحه ،

                                                             

 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .وفسمه فساده :أى(٘)
 .2ٙ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
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خلك لكل شًء زوجة، ثم هداه لمنكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه  لال ابن عباس:" 
 .(ٕ)ومولده"
}ثُمَّ َهَدى{، ٌعنً: هدى بعضهم إلى بعض، ألؾ بٌن للوبهم وهداهم  ولال ابن عباس:" 

 .(ٖ)"للتزوٌج أن ٌزّوج بعضهم بعضا
 .(ٗ)خلمها زوجا، ثم هدى للنكاح" ٌمول: أعطى كّل دابة لال السدي:" 

أعطى الرجل المرأة ، والجمل النالة ، واللكر أعطاه األنثى، ثم هداه  لال الكلبً:"
 .(٘)لللن"
"أي: أعطى كل لكر خلما مثله من اإلناث، ]ثم[ هدى اللكر إلتٌان  لال ابن لتٌبة: 
 .(ٙ)األنثى"
خلمه فً الصورة والهٌئة كاللكور ٌعنً: نظٌر { "أعطى كل شًء خلمه لال الطبري:"} 

من بنً آدم. أعطاهم نظٌر خلمهم من اإلناث أزواجا، وكاللكور من البهائم، أعطاها نظٌر خلمها، 
وفً صورتها وهٌئتها من اإلناث أزواجا، فلم ٌعط اإلنسان خبلؾ خلمه، فٌزوجه باإلناث من 

اللي منه النسل والنماء كٌؾ ٌؤتٌه، البهائم، وال البهائم باإلناث من اإلنس، ثم هداهم للمؤتً 
 .(2)ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب، وؼٌر للن"

عن عكرمة لوله: "}أعطى كل شًء خلمه ثم هدى{، لال: ألم تر إلى البعٌر كٌؾ ٌموم  
 .(1)لصاحبه ٌنتظره حتً ٌحًٌ هلا منه"

اإلنسان فً  أعطً كل لي خلك ما ٌصلحه من خلمه، ولم ٌجعل لال سعٌد بن جبٌر:" 
خلك الدابة وال الدابة فً خلك الكلب وال الكلب فً خلك الشاة، وأعطى كل شًء ما ٌنبؽً له من 
النكاح وهٌؤ كل شًء على للن، لٌس منها شًء ٌملن شٌئا فً فعاله فً الخلك والرزق والنكاح 

 .(5)ثم هدى لال: هدى كل شًء إلى رزله وإلى زوجته"

، لال (ٓٔ)ه ، ثم هداه إلى معٌشته ومطعمه ومشربه، لاله مجاهدالثانً : أعطى كل شًء صورت
 :(ٔٔ)الشاعر

ٍء ِخْلمَةٌ ... َوَكلَِلَن هللاُ َما َشاَء فَعَلْ  ًْ ًْ كُّلِ َش  َولَهُ فِ
 .(ٕٔ)الصورة« خلمة»ٌعنً: بالـ

لوله:} ثُمَّ هدى{، ٌعنً: ألهمه لمرعاه، فمنها ما ٌؤكل النَّْبت، ومنها ما ٌؤكل  لال ٌحٌى:"
الحب، ومنها ما ٌؤكل اللَّحم. ولوله: }َخْلمَهُ{ ٌعنً صورته التً تصلح له. لال: }ثُمَّ هدى{ ٌعنً 
ألهمه كٌؾ ٌؤتً معٌشته ومرعاه، وللن لوله فً َسبِّح اسم ربِّن األعلى }واللي لَدََّر فهدى{ ٌعنً 

 .(ٖٔ)"لدَّر الخلك، اللَّكر واألُنثى، }فهدى{، ٌعنً: أَلَهم كٌؾ ٌؤتٌها وتؤتٌه

                                                                                                                                                                               

 .2ٖٔ-ٖٙٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٖٔ/1ٔأخرجه الطبر[: (ٖ)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٕٖ/ٕ(:ص1ٔٙٔانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (٘)
ٍء َخْلمَه} :"1ٕٗ/ٔ. ولال فً تؤوٌل مشكل المرآن:25ٕؼرٌب المرآن: (ٙ) ًْ صورته من  :أي {"أَْعطى كُلَّ َش

 ".ألهمه إتٌان األنثى :أي {،ثُمَّ َهدى}اإلناث، 
 .ٖٙٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕ٘ٗ/2(:صٖ٘٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕ٘ٗ/2(:صٖٖ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري:انظر:  (ٓٔ)
 .ٖٓٗ/2، والبحر المحٌط:ٙٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٙٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖٓٔ:معانٌه وتصرفت أسمائه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر التصارٌؾ(ٖٔ)
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 .(ٕ)، ولتادة(ٔ)الثالث : أعطى كبلً ما ٌصلحه ، ثم هداه له، لاله الحسن
 .(ٖ)الرابع : أعطى كل شًٍء ما ألهمه من علم أو صناعة وهداه إلى معرفته. أفاده الماوردي

لال الطبري:" األصوب من معانٌه أن ٌكون موجها إلى أن كّل شًء أعطاه ربه مثل  
 .(ٗ)خلمه، فزوجه به، ثم هداه"

لال ابن سابط: "ما أبهمت علٌه البهائم فلم تبهم، عن أربع تعلم إن هللا ربها، وٌؤتً اللكر  
 .(٘)األنثى، وتهتدي لمعاٌشها وتخاؾ الموت"

 
 المرآن

 [  ٔ٘({ ]طه: ٔ٘}لَاَل فََما بَاُل اْلمُُروِن اِْلُولَى )

 التفسٌر:
شؤن األمم السابمة؟ وما خبر المرون  : فما-على وجه المؽالطة والمشاؼبة-لال فرعون لموسى 

 الماضٌة، فمد سبمونا إلى اإلنكار والكفر؟
 .(2)أٌن أعمال المرون األولى". وفً رواٌة:"(ٙ)لال لتادة:" فما حال المرون" 
 .(1)لال أبو عبٌدة:" أي: ما خبر األمم األولى وما حدٌثهم" 
 .(5)أي: فما حالها؟ ٌمال: أصلح هللا بالن  أي حالن" لال ابن لتٌبة:" 
الحال، أي: ما حال المرون الماضٌة واألمم الخالٌة، مثل «: البال»معنى  لال البؽوي:" 

 .(ٓٔ)لوم نوح وعاد وثمود فٌما تدعوننً إلٌه فننها كانت تعبد األوثان وتنكر البعث؟"
ه جّل جبلله بما وصفه به من لال فرعون لموسى، إل وصؾ موسى رب لال الطبري:" 

عظٌم السلطان، وكثرة اإلنعام على خلمه واألفضال: فما شؤن األمم الخالٌة من لبلنا لم تمّر بما 
تمول، ولم تصّدق بما تدعو إلٌه، ولم تخلص له العبادة، ولكنها عبدت اآللهة واألوثان من دونه، 

أنها فً نِعمه تتملَّب، وفً منَنه إن كان األمر على ما تصؾ من أن األشٌاء كلها خلمه، و
 .(ٔٔ)تتصرؾ"
أهل كل عصر مؤخول من لرانهم «: المرن»جمع لرن، و «:المرون»لال الماوردي:" 
 .(ٕٔ)فٌه"

المرن: أهل كل عصر سموا بللن اللترابهم فً الوجود أنهم إلٌهم ال  لال الثعلبً:"
 .(ٖٔ)ٌرجعون"

 أن -وهللا أعلم  -سبعون، واللي ٌمع عندي لٌل المرن ثمانون سنة ولٌل ولال الزجاج : 
المرن أهل مدة كان فٌها نبً أو كان فٌها طبمة من أهل العلم. للّت السنون أو كثرت، والدلٌل 

ثم اللٌن » -رحمة هللا علٌهم-، أي: أصحابً«خٌركم لرنً:» -ملسو هيلع هللا ىلص  -على هلا لول النبً 
 .(ٕ)، ٌعنً: اللٌن أخلوا عن التابعٌن"(ٔ)«ٌلونهمثم اللٌن »، ٌعنً: التابعٌن، «ٌلونهم

                                                             

 .2ٕٖ/ٕ(:ص1ٔ٘ٔانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٔ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕ٘ٗ/2(:ص2ٖ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕ٘ٗ/2(:ص1ٖ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
. وفٌه" فما أعمى" مكان "أٌن 5ٖٔ/1ٔ، وأخرجه الطبري:ٕٕٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (2)

 م لوضوح المعنى. أعمال". فؤثبت ما حكاه ٌحٌى بن سبل
 .ٕٓ/ٕمجاز المرآن: (1)
 .25ٕؼرٌب المرآن: (5)
 .22ٕ/٘تفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٙٓٗ/ٖالنكت وتالعٌون: (ٕٔ)
 .2ٕٔ/1الكشؾ والبٌان: (ٖٔ)
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والجمهور على أن المرن مائة سنة، وأكثر المحممٌن على أنه ؼٌر ممدر بزمن معٌن ال 
ٌمع فٌه زٌادة وال نمصان، بل المراد أهل كل عصر، فنلا انمضى أكثرهم لٌل: لد انمضى 

 .(ٖ)المرن
 :(ٗ)على خمسة وجوه «المرون»واختلؾ فً سإال فرعون عن  

 أحدها : أنه سؤله عنها فٌما دعاه إلٌه من اإلٌمان، هل كانوا على مثل ما ٌدعو إلٌه أو بخبلفه.
 الثانً : أنه لال للن له لطعاً لبلستدعاء ودفعاً عن الجواب .

 الثالث : أنه سؤله عن لنبهم ومجازاتهم .
 ا بال المرون األولى لم تبعث.الرابع : أنه لما دعاه إلى اإِللرار بالبعث لال : م

ٌْكُْم ِمثَْل ٌَْوِم  أنه لما سمع فرعون لول مإمن آل فرعون:الخامس:  }ٌَا لَْوِم إِنًِّ أََخاُؾ َعلَ
[، فً الهبلن، ٖٔ-ِٖٓمثَْل َدأِْب لَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّلٌَن ِمْن بَْعِدِهْم{ ]ؼافر :  (ٖٔاأْلَْحَزاِب)

[، فلم ٌعلم موسى ما ٔ٘:}فََما بَاُل اْلمُُروِن اأْلُولَى{ ]طه : -علٌه السبلم-لموسىفمال فرعون 
بعد هبلن فرعون ولومه، فمن ثم رد  -علٌه السبلم -أمرهم؟ ألن التوراة إنما أنزلت على موسى

وهلا لول . [، ٌعنى: اللوح المحفوظٕ٘علٌه موسى فـ }لَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبًِ فًِ ِكتَاٍب{ ]طه : 
 .(٘)مماتل
 المرآن

 [  ٕ٘({ ]طه: ٕ٘}لَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبًِ فًِ ِكتَاٍب اَل ٌَِضلُّ َرّبًِ َواَل ٌَْنَسى )
 التفسٌر:

لال موسى لفرعون: ما سؤلت عنه مما نحن بصدده، بل ِعْلُم تلن المرون فٌما فَعََلت من للن عند 
ا  ربً فً اللوح المحفوظ، وال ِعْلَم لً به، ال ٌضل ربً فً أفعاله وأحكامه، وال ٌنسى شٌئًا ممَّ

 علمه منها.

[، أي:" لال موسى لفرعون: ما ٕ٘لوله تعالى:}لَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبًِ فًِ ِكتَاٍب{ ]طه:  
سؤلت عنه مما نحن بصدده، بل ِعْلُم تلن المرون فٌما فَعَلَت من للن عند ربً فً اللوح 

 .(ٙ)لً به"المحفوظ، وال ِعْلَم 
 .(2)لال السمعانً:" أي: علم المرون األولى عند ربً }فً كتاب{" 
 .(1)أي: أعمالهم محفوظة عند هللا ٌجازي بها" لال البؽوي:" 
فؤجابه موسى فمال: علم هله األمم التً مضت من لبلنا فٌما فعلت من  لال الطبري:" 

ً بؤمرها وما كان سبب ضبلل من ضل للن، عند ربً فً كتاب: ٌعنً فً أّم الكتاب، ال علم ل
 .(5)منهم فلهب عن دٌن هللا"

معناه: ال ٌضلها وال ٌنساها، وال ٌضله ربً وال ٌنساه، ٌعنى به:  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)الكتاب"

                                                                                                                                                                               

( ٖٕ٘٘، رلم 5ٙٗٔ/ٗ( ومسلم )1ٕٓ٘، رلم 5ٖ1/ٕ( ، والبخارى )51ٗ1ٔ، رلم 2ٕٗ/ٗأخرجه أحمد )(ٔ)
، 2ٔ/2( ولال: حسن صحٌح. والنسائى )ٕٕٕٕرلم  ٓٓ٘/ٗ( ، والترملى )2٘ٙٗرلم  ٕٗٔ/ٗداود )، وأبو 
 .(1ٓ5ٖرلم 
 . 5ٕٕ/ٕمعانً المرآن:(ٕ)
 ،ٖٔٔ/ ٕٔ" تفسٌره" فً والرازي ،ٓٓٗ/ ٕ والنحاس ،5ٕٕ/ ٕ" معانٌه" فً الزجاج اختٌاروهلا  (ٖ)

 تفسٌر"و ،1٘ٔ/ ٔ" المرآن مجاز"و ،1ٕٖ/ ٔ" الفراء معانً: "وانظر ،5ٖٔ/ ٙ" تفسٌره" فً والمرطبً
/ ٖ" تفسٌره" فً الجوزي وابن ،5ٕٔ/ ٘ عطٌة وابن ،1ٕٔ/ ٖ" البؽوي تفسٌر"و ،ٔ٘ٔ ص" المرآن ؼرٌب
 .5ٖ٘/ ٗ" المصون الدر" و ،٘ٙ/ ٗ" البحر"و ،٘
 .2ٓٗ-ٙٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٕ/ٖانظرن تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .22ٕ/٘تفسٌر البؽوي: (1)
 .1ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)



ٖٕ٘ 
 

 
علٌه  -فلم ٌعلم موسى ما أمرهم؟ ألن التوراة إنما أنزلت على موسى لال مماتل:" 
بعد هبلن فرعون ولومه، فمن ثم رد علٌه موسى فـ }لَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َربًِّ فًِ ِكتَاٍب{،  -السبلم

 .(ٕ)ٌعنى: اللوح المحفوظ"
. اآلٌة، ٌمول: أي: أعمارها لال لتادة:" فوكلها نبً هللا موكبل فمال :}ِعْلُمَها ِعْنَد َربًِّ{ ... 
 .(ٖ)وآجالها"
لال أبو الملٌح : "الناس ٌعٌبون علٌنا الكتاب، ولال هللا تعالى: }علمها عند ربً فً  
 .(ٗ)كتاب{"
كنا عند لتادة، فلكروا الكتاب وسؤلوه عن للن، فمال: وما بؤس بللن  لال أبو هبلل:" 

 .(٘)ولى{ }لال علمها عند ربً فً كتاب{"ألٌس هللا الخبٌر ٌخبر لال: }فما بال المرون األ
ٌَْنَسى{ ]طه:   [، أي:" ال ٌضل ربً فً أفعاله ٕ٘لوله تعالى:}اَل ٌَِضلُّ َربًِّ َواَل 

ا علمه منها " وأحكامه، وال ٌنسى شٌئًا ممَّ
(ٙ) . 

 .(2)ٌمول: ال ٌخطئ ربً وال ٌنسى" لال ابن عباس:" 
 .(1)فٌه"ال ٌضله فٌلهب وال ٌنسى ما  لال الحسن:" 
 .(5)ال ٌضل ربً الكتاب وال ٌنسى ما فٌه" لال لتادة:" 
}ال ٌَِضلُّ َربًِّ َوال ٌَْنَسى{: هما شًء واحد" ولال مجاهد:" 

(ٔٓ). 
عز  -ٌعنً: ال ٌخطئ للن الكتاب ربً وال ٌنسى ما فٌه، فلما أنزل هللا لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)علٌه التوراة أعلمه وبٌن له فٌها المرون األولى" -وجل

ٌمول: ال ٌخطئ ربً فً تدبٌره وأفعاله، فنن كان علّب تلن المرون فً  لال الطبري:" 
عاجل، وعجل هبلكها، فالصواب ما فعل، وإن كان أخر عمابها إلى المٌامة، فالحّك ما فعل، هو 

 .(ٕٔ)أعلم بما ٌفعل، ال ٌخطئ ربً }وال ٌَْنَسى{ فٌترن فعل ما فْعله حكمة وصواب"
 .(ٖٔ)«اإلضبلل:»، برفع الٌاء، من «ال ٌضل ربً» ولرأ الحسن: 
 

 المرآن
ْزَواًجا }الَِّذي َجعََل لَكُُم اِْلَْرَض َمْهًدا َوَسلََن لَكُْم فٌَِها سُباًُل َوأَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْخَرْجنَا بِِه أَ 

 [  ٖ٘( { ]طه: ِٖ٘مْن نَبَاٍت َشتَّى )

 التفسٌر:
مٌسَّرة لبلنتفاع بها، وجعل لكم فٌها طرلًا كثٌرة، وأنزل من السماء  هو اللي جعل لكم األرض

 مطًرا، فؤخرج به أنواًعا مختلفة من النبات.
[، أي:" هو اللي جعل لكم األرض ٖ٘لوله تعالى:}الَِّلي َجعََل لَكُُم اأْلَْرَض َمْهًدا{ ]طه:  

مٌسَّرة لبلنتفاع بها"
(ٔ). 

                                                                                                                                                                               

 .5ٖ٘/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٙٗ/2(:صٕٖٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٙٗ/2(:صٖٖٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٕٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 .ٕٕٙٗ/2(:صٖٔٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٖٔ-1ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٖٗ/ٖانظر تفسٌر السمعانً: (ٖٔ)



ٖٕٙ 
 

 .(ٕ)لال مماتل:" ٌعنً: فراشا" 
 .(ٖ)[، أي:" وجعل لكم فٌها طرلًا كثٌرة"ٖ٘لوله تعالى:}َوَسلََن لَكُْم فٌَِها سُببًُل { ]طه:  
 .(ٗ)لال مماتل:" ٌعنً: طرلا فً األرض" 
 .(٘)لال ٌحٌى:" أي: وجعل لكم فٌها طرلا" 
 .(ٙ)ٌمول: وأنهج لكم فً األرض طرلا" لال الطبري:" 
 .(2)ببُل{، أي: طرلا"عن لتادة :"}َوَسلََن لَكُْم فٌَِها سُ  
َماِء َماًء{ ]طه:    .(1)[، أي:" وأنزل من السماء مطًرا"ٖ٘لوله تعالى:}َوأَْنَزَل ِمَن السَّ
 .(5)لال مماتل:" ٌعنً: بالمطر" 
[، أي:" فؤخرج به أنواًعا ٖ٘لوله تعالى:}فَؤَْخَرْجنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْن نَبَاٍت َشتَّى{ ]طه:  

 . (ٓٔ)مختلفة من النبات"
 .     (ٔٔ)لال مماتل:" ٌعنً: مختلفا من كل لون من النبات منها للدواب ومنها للناس" 
، «زوج»لال ٌحٌى:" مختلؾ فً لونه وطعمه، وكل ما ٌنبت فً األرض فالواحد منه  

 .(ٕٔ)لال: فاللي ٌنبت هله األزواج الشتى لادر على أن ٌبعثكم بعد الموت"
من نبات، أو ٌكون النبات هو شتى. كل للن لال األخفش:" ٌرٌد: أزواجا شتى  
 .(ٖٔ)مستمٌم"
وهلا خبر من هللا تعالى لكره عن إنعامه على خلمه بما ٌحدث لهم من  لال الطبري:" 

الؽٌث اللي ٌنزله من سمائه إلى أرضه، بعد تناهً خبره عن جواب موسى فرعون عما سؤله 
ؤخرجنا نحن أٌها الناس بما ننزل من السماء عنه وثنائه على ربه بما هو أهله، ٌمول جّل ثناإه: ف

 .(ٗٔ)، ٌعنً مختلفة الطعوم، واألراٌٌح والمنظر"{من نبات شتى}من ماء أزواجا، ٌعنً ألوانا 
 .(٘ٔ)عن ابن عباس، لوله :"}ِمْن نَبَاٍت َشتَّى{، ٌمول: مختلؾ" 
 

 المرآن
 [  ٗ٘({ ]طه: ٗ٘}كُلُوا َواْرَعْوا أَْنعَاَمكُْم إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت ِِلُوِلً النَُّهى )

 التفسٌر:
من طٌبات ما أنبتنا لكم، وارعوا حٌواناتكم وبهائمكم. إن فً كل ما لُكر  -أٌها الناس  -كلوا 

 العمول السلٌمة.لَعبلمات على لدرة هللا، ودعوة لوحدانٌته وإفراده بالعبادة، للوي 
من طٌبات ما  -أٌها الناس  -[، أي:" كلوا ٗ٘لوله تعالى:}كُلُوا َواْرَعْوا أَْنَعاَمكُْم{ ]طه:  

 . (ٙٔ)أنبتنا لكم، وارعوا حٌواناتكم وبهائمكم"

                                                                                                                                                                               

 .ٖ٘ٔسٌر المٌسر:التف (ٔ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٕٖٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٓ/1ٔأخرجه الطبر[: (2)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .ٖٗٗ/ٕمعانً المرىن: (ٖٔ)
 .ٕٖٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٖٓ/1ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)



ٖٕ2 
 

 .(ٔ)لال ٌحٌى: أي: "من للن النبات" 
بالؽٌث اللي لال الطبري:" ٌمول تعالى لكره: كلوا أٌها الناس من طٌب ما أخرجنا لكم  

أنزلناه من السماء إلى األرض من ثمار للن وطعامه، وما هو من ألواتكم وؼلائكم، وارعوا فٌما 
 . (ٕ)هو أرزاق بهائمكم منه وألواتها أنعامكم "

[، أي:" إن فً كل ما لُكر ٗ٘لوله تعالى:}إِنَّ فًِ لَِلَن آَلٌَاٍت أِلُوِلً النَُّهى{ ]طه:  
 .(ٖ)، ودعوة لوحدانٌته وإفراده بالعبادة، للوي العمول السلٌمة"لَعبلمات على لدرة هللا

أي : لدالالت وحججا وبراهٌن للوي العمول السلٌمة المستمٌمة ، على  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)أنه ال إله إال هللا ، وال رب سواه"

علٌه  -. هلا لول موسى-عز وجل -لال مماتل:" ٌعنً: للوي العمول فً توحٌد هللا 
 .(٘)لفرعون" -السبلم
ٌمول: فً اختبلؾ ألوانه وطعمه آٌات للوي العمول. وتمول للرجل. إنه للو  لال الفراء:" 

 .(ٙ)نهٌة إلا كان لا عمل"
، أي: أحبلم وعمول، وانتهى إلى «نهٌة»"للوى الحجى ،واحدتها:  معناه: لال أبو عبٌدة: 

 .(2)عمل ولّب" عمول أمرهم ورأٌهم، ومجاز لولهم: للى حجى، أي: للى
 :(1)أي أولً العمول. والنهٌة: العمل. لال لو الرمة لال ابن لتٌبة:" 

 .(5)]لعرفانها والعهد ناء[ ولد بدا ... للي نهٌة إال إلى أم سالم"
لال الطبري:" ٌمول: إن فٌما وصفت فً هله اآلٌة من لدرة ربكم، وعظٌم سلطانه  

حدانٌة ربكم، وأن ال إله لكم ؼٌره ألهل الحجى آلٌات: ٌعنً لدالالت وعبلمات تدّل على و
جمع نُهٌة، وخّص تعالى لكره بؤن للن آٌات ألولً النَُّهى، ألنهم أهل «: النهى»والعمول، و

 .(ٓٔ)التفكُّر واالعتبار، وأهل التدبر واالتعاظ"

ٌمال: فبلن لو نهٌة ومعناه لو عمل ٌنتهً به عن الممابح وٌدخل به فً  لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)محاسن. ولال بعض أهل اللؽة: لو النهٌة اللي ٌنتهى إلى رأٌه وعمله. وهلا حسن أٌضا"ال

 .(ٕٔ)عن لتادة:} أِلُوِلً النَُّهى{، لال :"ألولً الورع" 
 .(ٖٔ)ولال ابن عباس: "ألولً التمى" 
 .(ٗٔ)ولال الحسن: "ألولً العمول" 
 

 المرآن
 [  ٘٘({ ]طه: ٘٘}ِمْنَها َخلَْمنَاكُْم َوفٌَِها نُِعٌُدكُْم َوِمْنَها نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرى )

 التفسٌر:

                                                             

 .ٖٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .55ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٓ/ٕمجاز المرىن: (2)
 ."سالم أم إلى سبٌل ال أنه :أراد" ٗٔٙ دٌوانه من الزٌادة(1)
 .25ٕؼرٌب المرآن: (5)
 .ٕٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖ٘/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
. من ٖٕٙ/ٔاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:، وحكٕٕٙٗ/2(:صٖ٘ٙٗٔؤخرجه ابن ابً حاتم)حك (ٕٔ)

 طرٌك سعٌد.
 .ٕٕٙٗ/2(:صٖٗٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖٕٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٗٔ)
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، وفٌها نعٌدكم بعد الموت، ومنها نخرجكم أحٌاء مرة أخرى -أٌها الناس  -من األرض َخلَْمناكم 
 للحساب والجزاء.

 .(ٔ)"-أٌها الناس  -[، أي:" من األرض َخلَْمناكم ٘٘لوله تعالى:}ِمْنَها َخَلْمنَاكُْم{ ]طه:  
 . (ٕ)لال الطبري:ٌمول: " من األرض خلمناكم أٌها الناس، فؤنشؤناكم أجساما ناطمة" 
 .(ٖ)لال ٌحٌى:" ٌعنً: من األرض خلمناكم" 
 .(ٗ)خلك آدم من تراب" -عز وجل  -ٌعنى به األرض، ألن هللا  لال الزجاج:" 
 .(٘)خلك آدم" لال الحسن: "ٌعنً: 
أي : من األرض مبدإكم ، فنن أباكم آدم مخلوق من تراب من أدٌم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)األرض "
 . (2)[، أي:" وفً األرض نعٌدكم بعد الموت"٘٘لوله تعالى:}َوفٌَِها نُِعٌُدكُْم{ ]طه:  
نشائنا لال الطبري:" وفً األرض نعٌدكم بعد مماتكم، فنصٌركم ترابا، كما كنتم لبل إ 

 .(1)لكم بشرا سوٌا"
   .(5)أي : وإلٌها تصٌرون إلا متم وبلٌتم" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" ومن األرض نخرجكم أحٌاء ٘٘لوله تعالى:}َوِمْنَها نُْخِرُجكُْم تَاَرةً أُْخَرى{ ]طه:  

 .(ٓٔ)مرة أخرى للحساب والجزاء"
مماتكم أحٌاء، فننشئكم منها، لال الطبري:" ٌمول: ومن األرض نخرجكم كما كنتم لبل  

 . (ٔٔ)كما أنشؤناكم أول مرة"
 . (ٕٔ)عن ابن زٌد :"}تَاَرةً أُْخَرى{، لال: مّرة أخرى الخلك اآلخر" 
: ومنها نخلمكم تارة أخرى، ألن إخراجهم وهم تراب -وهللا أعلم  -لال الزجاج: كؤنه لال  

 . (ٖٔ)بمنزلة خلك آدم من تراب"

ٌة كموله تعالى:} لَاَل فٌَِها تَْحٌَْوَن َوفٌَِها تَُموتُوَن َوِمْنَها تُْخَرُجوَن وهله اآل لال ابن كثٌر:" 
[. وفً الحدٌث اللي فً السنن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حضر جنازة ، فلما دفن ٕ٘{ ]األعراؾ : 

م أخل أخرى ولال:}َوفٌَِها المٌت أخل لبضة من التراب فؤلماها فً المبر ثم لال: }ِمْنَها َخَلْمنَاكُْم { ث
   .(ٗٔ)نُِعٌُدكُْم {. ثم أخل أخرى، ولال : }َوِمْنَها نُْخِرُجكُْم تَاَرةً أُْخَرى{"

والعباس ٌصب الماء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن جعفر بن دمحم عن أبٌه عن جده: أن علٌا ؼسل النبى  
ال أدفن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على رسول هللا وأسامة وشمران ٌحفظان الباب فلما فرؼوا لال العباس محزنة 

فى التراب ولكن أعد له صندولا وأجعله فى بٌتى فنلا كربنى أمر نظرت إلٌه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
ٌدفن أوالده ثم تبل هله اآلٌة }منها خلمناكم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فمال على للعباس ٌا عم ما رأٌت رسول هللا 

[ ثم تبل }ألم نجعل األرض كفاتا * أحٌاء ٘٘ها نعٌدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى{ ]طه: وفٌ
[، فبٌنما هم كللن إل هتؾ بهم هاتؾ من ناحٌة البٌت فمال: السبلم ٕٙ-ٕ٘وأمواتا{ ]المرسبلت: 

                                                             

 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .5ٖ٘/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (٘)
 .55ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .55ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٓٙ/ٖمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .55ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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علٌكم أهل البٌت كل نفس لائمة الموت وإنما ٌوفى الصابرون أجرهم بؽٌر حساب، فمال على 
صبر ٌا عم رسول هللا فمد ترى ما وعد هللا على لسان نبٌه فمال العباس ٌا على إنى للعباس ا

، لال: فكفنوه فى «تكون لبور األنبٌاء فى موضع فرشهم»ٌمول:  –ملسو هيلع هللا ىلص  -سمعت رسول هللا 
لمٌصٌن، أحدهما أرق من اآلخر، وصلى علٌه العباس وعلى صفا واحدا وكبر علٌه العباس 

 .   (ٔ)دفنوه"خمسا و
 [:٘٘-5ٗفوائد اآلٌات:]

 تعٌن إجابة السائل ولتكن بالعلم الصحٌح النافع. -ٔ
 تمرٌر مبدأ من حسن إسبلم المرء تركه ما ال ٌعنٌه. -ٕ
 تنزه الرب تعالى عن الخطؤ والنسٌان. -ٖ
 االستدالل باآلٌات الكونٌة على الخالك عز وجل ولدرته وألوهٌته. -ٗ
 وتمدٌرها ألنها تعمل صاحبها دون الباطل والشر.احترام العمول  -٘
 تسمٌة العمل نهٌة ألنه ٌنهى صاحبه عن المبائح. -ٙ
 

 المرآن
ٌْنَاهُ آٌَاتِنَا كُلََّها فََكذََّب َوأَبَى )  [ٙ٘({ ]طه : ٙ٘}َولَمَْد أََر

 التفسٌر:
وِصْدِق رسالة موسى ولمد أرٌنا فرعون أدلتنا وحججنا جمٌعها، الدالة على ألوهٌتنا ولدرتنا 

 فكلَّب بها، وامتنع عن لَبول الحك.
لال مماتل:" ٌعنً: فرعون، اآلٌات السبع: الطوفان، والجراد، والممل، والضفادع،  

وأبى  -عز وجل -بها، بؤنها لٌست من هللا« فكلب»والدم، والطمس، والسنٌن، والعصا، والٌد، 

 .(ٕ)أن ٌصدق بها وزعم أنها سحر"
ولمد أرٌنا فرعون آٌاتنا، ٌعنً أدلتنا وحججنا على حمٌمة ما أرسلنا به لال الطبري:"  

رسولٌنا، موسى وهارون إلٌه كلها }فََكلََّب َوأَبَى{ أن ٌمبل من موسى وهارون ما جاءا به من 
 .(ٖ)عند ربهما من الحك استكبارا وعتّوا"

نا موسى وهارون كلها عٌاناً أي: أرٌنا فرعون أدلتنا وحججنا الً أعطٌ لال مكً:" 
 .(ٗ)فكلب بها وأبى أن ٌإمن، استكباراً وعتوا"

هً اآلٌات التسع التً أعطٌها موسى علٌه السبلم، فكلب بالتوحٌد،  لال السمعانً:" 
 .(٘)وأبى عن اإلٌمان"

ٌمول تعالى مخبًرا عن فرعون أنه لال لموسى حٌن أراه اآلٌة الكبرى ،  لال ابن كثٌر:" 
ماء عصاه فصارت ثعبانًا عظٌما ونزع ٌده من تحت جناحه فخرجت  بٌضاء من ؼٌر وهً إل

 .(ٙ)سوء فمال : هلا سحر"
ولم ٌره جمٌع آٌاته، إنما أراه بعض آٌاته، لكن إن كان المراد منها  ولال الماترٌدي:" 

آٌة واحدة  اإلعبلم له، فمد أعلم اآلٌات كلها  ألنه إنما أراه آٌة واحدة أو بعض اآلٌات، فرإٌة
وبعضها ٌدل على إعبلم ؼٌرها من اآلٌات، فهو على اإلعبلم لد أعلمه كلها، وهو ما لال له 

[، علم اللعٌن ٕٓٔموسى: }َلمَْد َعِلْمَت َما أَْنَزَل َهُإاَلِء إِالَّ َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]اإلسراء : 
 أنها اآلٌات ولٌست بسحر.

                                                             

ابن معروؾ رواه "، 5ٕ٘/2(:ص11ٖٔٔ)كنز العمال ، ٗٙٗ-ٖٙٗ/5ٕ(:ص2ٕٖٙ٘جامع األحادٌث) (ٔ)
 ."وفٌه عبد الصمد

 .ٖٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘ٙٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .55ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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كلها اآلٌات التً أرسلها إلى موسى، فمد أراه آٌاته كلها، فكلب أو أن ٌكون ٌرٌد باآلٌات 
 .(ٔ)بتلن اآلٌات وأبى أن ٌصدلها وٌمبلها فٌسلم"

لال السعدي:" ٌخبر تعالى، أنه أرى فرعون من اآلٌات والعبر والمواطع، جمٌع أنواعها  
ب الخبر، وتولى عن العٌانٌة، واألفمٌة والنفسٌة، فما استمام وال ارعوى، وإنما كلب وتولى، كل
 .(ٕ)األمر والنهً، وجعل الحك باطبل والباطل حما، وجادل بالباطل لٌضل الناس"

 المرآن
 [2٘({ ]طه : 2٘}لَاَل أَِجئْتَنَا ِلتُْخِرَجنَا ِمْن أَْرِضنَا بِِسْحِرَن ٌَا ُموَسى )

 التفسٌر:
 لتخرجنا من دٌارنا بسحرن هلا؟ -ٌا موسى  -لال فرعون: هل جئتنا 

لال الطبري:" لال فرعون لما أرٌناه آٌاتنا كلها لرسولنا موسى: أجئتنا ٌا موسى  
 .(ٖ)لتخرجنا من منازلنا ودورنا بسحرن هلا اللي جئتنا به"

معناه: لتؤخل رمنا أرضنا  فٌكون لن الملن والسلطان، وتخرج من  لال السمعانً:" 
 .(ٗ)تشاء، وتدخل من تشاء"

مخبًرا عن فرعون أنه لال لموسى حٌن أراه اآلٌة الكبرى ،  ٌمول تعالى لال ابن كثٌر:" 
وهً إلماء عصاه فصارت ثعبانًا عظٌما ونزع ٌده من تحت جناحه فخرجت  بٌضاء من ؼٌر 

 .(٘)سوء فمال : هلا سحر، جئت به لتسحرنا وتستولً به على الناس ، فٌتبعونن وتكاثرنا بهم"
اه إٌاها موسى، سحر وتموٌه، الممصود منها لال السعدي:" زعم أن هله اآلٌات التً أر 

إخراجهم من أرضهم، واالستٌبلء علٌها، لٌكون كبلمه مإثرا فً للوب لومه، فنن الطباع تمٌل 
إلى أوطانها، وٌصعب علٌها الخروج منها ومفارلتها، فؤخبرهم أن موسى هلا لصده، لٌبؽضوه، 

 .(ٙ)وٌسعوا فً محاربته"

 .(2)عنً:" الٌد والعصا"لال مماتل:}بِِسْحِرَن{، ٌ 
 

 المرآن
ٌْنََن َمْوِعًدا اَل نُْخِلفُهُ نَْحُن َواَل أَْنَت َمَكانًا سُوً  ٌْنَنَا َوبَ ({ ]طه 2٘ى )}فَلَنَؤْتٌَِنََّن بِِسْحٍر ِمثِْلِه فَاْجَعْل بَ

 :٘2] 
 التفسٌر:

وال تخلفه أنت، فسوؾ نؤتٌن بسحر مثل سحرن، فاجعل بٌننا وبٌنن موعًدا محدًدا، ال نخلفه نحن 
 فً مكان مستٍو معتدل بٌننا وبٌنن.

[، أي:" فسوؾ نؤتٌن بسحر مثل 1٘لوله تعالى:}فَلََنؤْتٌَِنََّن بِِسْحٍر ِمثِْلِه{ ]طه :  
 .(1)سحرن"
 .(5)ٌعنً: مثل سحرن" لال السمعانً:" 
 بمثل ما جئت به لٌتبٌن للناس أن ما أتٌت به لٌس من أي: لنعارضنن لال المرطبً:" 
 .(ٓٔ)عند هللا"

                                                             

 .11ٕ-12ٕ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (ٔ)
 .1ٓ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٕٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 ٖٓٓ-55ٕ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٓ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖ٘ٔ:التفسٌر المٌسر (1)
 .ٖٖ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
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 .(ٔ)فنن عندنا سحًرا مثل سحرن ، فبل ٌؽرنن ما أنت فٌه " لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٕ)لال السعدي:أي:" فلنؤتٌنن بسحر مثل سحرن فؤمهلنا" 
ٌْنََن َمْوِعًدا اَل نُْخِلفُهُ نَْحُن َواَل أَْنَت{ ]طه :   ٌْنََنا َوبَ [، أي:" فاجعل 1٘لوله تعالى:}فَاْجَعْل بَ
 .(ٖ)نا وبٌنن موعًدا محدًدا، ال نخلفه نحن وال تخلفه أنت"بٌن

 .(ٗ)أي: فاضرب بٌننا أجبل ومٌماتا" لال البؽوي:" 
أي : ٌوًما نجتمع نحن وأنت فٌه ، فنعارض ما جئت به بما عندن من  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)السحر فً مكان معٌن وولت معٌن"
لمكان الوعد، كما لال تعالى:}َوإِنَّ َجَهنََّم  أي: وعدا. ولٌل: الموعد اسم لال المرطبً:" 

[ فالموعد ها هنا مكان. ولٌل: الموعد اسم لزمان الوعد، كموله ٖٗلََمْوِعُدهُْم أَْجَمِعٌن{ ]الحجر: 
ْبح{]هود:  [ فالمعنى: اجعل لنا ٌوما معلوما، أو مكانا معروفا، ال 1ٔتعالى:}إِنَّ َمْوِعَدهُُم الصُّ

 .(ٙ)أن ٌعد شٌئا وال ٌنجزه "«: اإلخبلؾ»نخلؾ للن الوعد، و
 .(2)[، أي:" فً مكان مستٍو معتدل بٌننا وبٌنن"1٘لوله تعالى:}َمَكاًنا سًُوى{ ]طه :  
 .(1)لال الطبري:" ٌمول: بمكان عدل بٌننا وبٌنن وَنَصؾ" 
لال السعدي:" أي: مستو علمنا وعلمن به، أو مكانا مستوٌا معتدال لٌتمكن من رإٌة ما  
 .(5)فٌه"

 .(ٓٔ)}َمَكانًا سًُوى{، لال: منصفا بٌنهم"عن مجاهد: لوله: " 
 .(ٔٔ)أي: عادال بٌننا وبٌنن" لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)نصفا بٌننا وبٌنن" ولال لتادة:" 
 .(ٖٔ)ٌمول: عدال" لال السدي:" 
مكانا مستوٌا ٌتبٌن للناس ما فٌه، ال ٌكون صوب وال شًء فٌؽٌب  ولال ابن زٌد:" 

 .(ٗٔ)ن بعض مستو حٌن ٌرى"بعض للن ع
 .(٘ٔ)، بكسر السٌن«َمكانا ِسًوى»ولرئ: 
 

 المرآن
ٌنَِة َوأَْن ٌُْحَشَر النَّاُس ُضًحى )  [2٘({ ]طه : 2٘}لَاَل َمْوِعُدكُْم ٌَْوُم الّزِ

 التفسٌر: 
لال موسى لفرعون: موعدكم لبلجتماع ٌوم العٌد، حٌن ٌتزٌَّن الناس، وٌجتمعون من كل فج 

 الضحى.وناحٌة ولت 

                                                             

 ٖٓٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٓ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .25ٕ/٘تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 ٖٓٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٕٔ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٕٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٓ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .ٖٕٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٕٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٕٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٕٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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ٌنَِة{ ]طه :   [، أي:" لال موسى لفرعون: موعدكم 5٘لوله تعالى:}لَاَل َمْوِعُدكُْم ٌَْوُم الّزِ
 .(ٔ)لبلجتماع ٌوم العٌد"

ٌنَِة{، ٌعنً: ٌوم عٌد كان لهم، أو سوق كانوا ٌتزٌنون فٌه"  لال الطبري:" }ٌَْوُم الّزِ
(ٕ). 

هم من أعمالهم واجتماعهم جمٌعهم   وهو ٌوم عٌدهم ونَوروُزهم وتفرؼ لال ابن كثٌر:" 
لٌشاهد الناس لدرة هللا على ما ٌشاء ، ومعجزات األنبٌاء ، وبطبلن معارضة السحر لخوارق 

 .(ٖ)العادات النبوٌة "
 .(ٗ)لال السعدي:" وهو عٌدهم، اللي ٌتفرؼون فٌه وٌمطعون شواؼلهم" 
 .(٘)ناس له"فننه ٌوم زٌنة ٌجتمع الناس إلٌه وٌحشر ال لال ابن عباس:" 
ٌنَِة{، لال: ٌوم السوق"عن سعٌد بن جبٌر   ٌَْوُم الّزِ {":

(ٙ). 
ٌنَِة{، موعدهم"  عن مجاهد :"}ٌَْوُم الّزِ

(2). 
ٌنَِة َوأَْن ٌُْحَشَر النَّاُس ُضًحى{، وللن ٌوم عٌد  لال السدي:"  لال موسى :}َمْوِعُدكُْم ٌَْوُم الّزِ
 .(1)لهم"

ٌنَة عن لتادة:   .(5)ٌوم عٌد كان لهم"{، "}لَاَل َمْوِعُدكُْم ٌَْوُم الّزِ
ٌنَةعن ابن زٌد، لوله:" }  ٌوم العٌد، ٌوم ٌتفرغ الناس من {، لال: لَاَل َمْوِعُدكُْم ٌَْوُم الّزِ

 .(ٓٔ)األعمال، وٌشهدون وٌحضرون وٌرون"
 .(ٔٔ)ٌوم عٌد كان فرعون ٌخرج له" لال ابن إسحاق:" 
ٌنَِة{ عٌد كان لهم، أو ٌوم السبت، أو عاشوراء، أو  السبلم:"لال العز بن عبد  }ٌَْوُم الِزّ

 .(ٕٔ)ٌوم سوق كانوا ٌتزٌنون فٌه"
وإنما واعدهم للن الٌوم لٌكون علو كلمة هللا وظهور دٌنه وكبت  لال الزمخشري:" 

الكافر وزهوق الباطل على رءوس األشهاد وفً المجمع الؽاص لتموى رؼبة من رؼب فً 

ع الحك، وٌكل حّد المبطلٌن وأشٌاعهم، وٌكثر المحدث بللن األمر العلم فً كل بدو وحضر، اتبا
 .(ٖٔ)وٌشٌع فً جمٌع أهل الوبر والمدر"

[، أي:" حٌن ٌتزٌَّن الناس، وٌجتمعون 5٘لوله تعالى:}َوأَْن ٌُْحَشَر النَّاُس ُضًحى{ ]طه :  
 .(ٗٔ)من كل فج وناحٌة ولت الضحى"

ٌمول: وأن ٌُساق الناس من كّل فّج وناحٌة }ُضًحى{، فللن موعد ما بٌنً لال الطبري:"  
 .(٘ٔ)وبٌنن لبلجتماع"

}َوأَْن ٌُْحَشَر النَّاُس{، أي : جمٌعهم }ُضًحى{، أي : ضحوة من النهار لال ابن كثٌر:" 
لٌكون أظهر وأجلى وأبٌن وأوضح ، وهكلا شؤن األنبٌاء ، كل أمرهم واضح ، بٌّن ، لٌس فٌه 

 .(ٔ)اء وال تروٌج   ولهلا لم ٌمل "لٌبل" ولكن نهاًرا ضحى"خف

                                                             

 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 . ٖٕٖ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٕ)
 ٖٓٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٓ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖٓ/ٕتفسٌر العز بن عبدالسبلم: (ٕٔ)
 .2ٔ/ٖتلكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 . ٖٕٖ/1ٔتفسٌر الطبري:(٘ٔ)
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لال السعدي:" أي: ٌجمعون كلهم فً ولت الضحى، وإنما سؤل موسى للن، ألن ٌوم  
الزٌنة وولت الضحى فٌه ٌحصل فٌه من كثرة االجتماع، ورإٌة األشٌاء على حمائمها، ما ال 

 .(ٕ)ٌحصل فً ؼٌره"
 .(ٖ)ْحَشَر النَّاُس ُضًحى{، ٌجتمعون لللن المٌعاد اللي وعدوه""لوله: }َوأَْن ٌُ  عن لتادة: 
  . (ٗ)}َوأَْن ٌُْحَشَر النَّاُس ُضًحى{، حتى ٌحضروا أمري وأمرن"عن ابن إسحاق: " 

أبً نهٌن، لوله: }َوأَْن ٌُْحَشَر النَّاُس ُضًحى{، لال: " ٌعنً: فرعون ٌحشر  وروي عن 
 .(٘)لومه"
 .(ٙ)للن الٌوم افتضاحهم"لال المشٌري:" فكان فى  
 المرآن

ٌَْدهُ ثُمَّ أَتَى )  [ٓٙ({ ]طه : ٓٙ}فَتََولَّى فِْرَعْوُن َفَجَمَع َك
 التفسٌر:

فؤدبر فرعون معرًضا عما أتاه به موسى من الحك، فجمع سحرته، ثم جاء بعد للن لموعد 
 االجتماع.
ٌَْدهُ{ ]طه :  [، أي:" فؤدبر فرعون معرًضا عما ٓٙ لوله تعالى:}فَتََولَّى فِْرَعْوُن فََجَمَع َك

 .(2)أتاه به موسى من الحك، فجمع سحرته"
ٌمول: فؤدبر فرعون معرضا عما أتاه به من الحّك، فجمع مكره، وللن  لال الطبري:" 

 .(1)جمعه سحرته بعد أخله إٌاهم بتعلمه "
ي المعنى: فجمع السحرة ووعدهم وأمرهم باإلعداد لموسى، ورو لال ابن عطٌة:" 

 .(5)أمرهم، فهلا هو كٌده"
وكانوا اثنٌن وسبعٌن  ،أدبر عن موسى معرضا }فجمع{ مكره وسحرته لال النسفً:أي:" 

 .(ٓٔ)او اربعمائة أو سبعٌن ألفا"
ٌمول تعالى مخبًرا عن فرعون أنه لما تواعد هو بموسى علٌه السبلم ،  لال ابن كثٌر:" 

إلى ولت ومكان معلومٌن، تولى، أي : شرع فً جمع السحرة من مدائن مملكته ، كل من ٌنسب 
إلى سحر فً للن الزمان. ولد كان السحر فٌهم كثًٌرا نافمًا جًدا ، كما لال تعالى:} َولَاَل فِْرَعْوُن 

 .(ٔٔ)["25كُّلِ َساِحٍر َعِلٌٍم { ]ٌونس : ائْتُونًِ بِ 
أي: انصرؾ من للن الممام لٌهٌئ ما ٌحتاج إلٌه مما تواعدا علٌه،  لال الشوكانً:" 

أعرض عن الحك، واألول أولى فجمع كٌده أي: جمع ما ٌكٌد به من «: تولى»ولٌل: معنى 
ولٌل أربعمائة، ولٌل: اثنا  سحره وحٌلته، والمراد أنه جمع السحرة، لٌل: كانوا اثنٌن وسبعٌن،
 .(ٕٔ)عشر ألفا، ولٌل: أربعة عشر ألفا، ولال ابن المنلر: كانوا ثمانٌن ألفا"

ٌَْدهُ{، "أي: ما ٌكاد به من السحرة وآالتهم ولٌل جمع جنوده   لال األلوسً:} فََجَمَع َك
 .(ٖٔ)وجوز أن ٌراد جمع أهل مملكته فَنادى فً المجمع نفسه أو بواسطة المنادي"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٓٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٓ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٗٙٗ/ٕلطائؾ اإلشارات: (ٙ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٗ/ٗالمحرر الوجٌز: (5)
 .2ٖٓ/ٕتفسٌر النسفً: (ٓٔ)
 .ٖٓٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٓٗٗ/ٖفتح المدٌر: (ٕٔ)
 .ٖٕٔ/٘ٔروح المعانً: (ٖٔ)
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لال السعدي:" أي: جمٌع ما ٌمدر علٌه، مما ٌكٌد به موسى، فؤرسل فً مدائنه من ٌحشر  
السحرة الماهرٌن فً سحرهم، وكان السحر إل لان، متوفرا، وعلمه علما مرؼوبا فٌه، فجمع 

 خلما كثٌرا من السحرة، ثم أتى كل منهما للموعد، واجتمع الناس للموعد.
والنساء، والمؤل واألشراؾ، والعوام، والصؽار، فكان الجمع حافبل حضره الرجال 

}لَعَلََّنا نَتَّبُِع  (5ٖوالكبار، وحضوا الناس على االجتماع، ولالوا للناس: }َهْل أَْنتُْم ُمْجتَِمعُوَن)
 .(ٔ)["ٓٗ-5ٖالسََّحَرةَ إِْن َكانُوا هُُم اْلؽَاِلبٌَِن{ ]الشعراء : 

 .(ٕ)" ثم جاء فرعون بعد للن لموعد االجتماع"[، أي:ٓٙلوله تعالى:}ثُمَّ أَتَى{ ]طه :  
 .(ٖ)للموعد"لال النسفً:أي:" 
 .(ٗ)أي: أتى الموعد اللي تواعدا إلٌه مع جمعه اللي جمعه" لال الشوكانً:" 
 .(٘)ٌمول: ثم جاء للموعد اللي وعده موسى، وجاء بسحرته" لال الطبري:" 
ثم أتى فرعون بجمعه وأهل دولته والسحرة معه، وكانت عصابة  لال ابن عطٌة: أي:" 

 .(ٙ)ببنً إسرائٌل معه" -علٌه السبلم-لم ٌخلك هللا أسحر منها، وجاء أٌضا موسى 
نة ، وجلس فرعون أي : اجتمع الناس لمٌمات ٌوم معلوم وهو ٌوم الزٌ لال ابن كثٌر:" 

لرعاٌا ٌمنة وٌسرة وألبل موسى ، علٌه ، واصطؾ له أكابر دولته ، وولفت اعلى سرٌر مملكته
السبلم ، ٌتوكؤ على عصاه ، ومعه أخوه هارون ، وولؾ السحرة بٌن ٌدي فرعون صفوفًا ، 
وهو ٌحرضهم وٌحثهم ، وٌرؼبهم فً إجادة عملهم فً للن الٌوم ، وٌتمنون علٌه ، وهو ٌعدهم 

بٌَِن { وٌمنٌهم ، فٌمولون : } أَئِنَّ َلنَا ألْجًرا إِْن كُنَّا نَ ْحُن اْلؽَاِلِبٌَن * لَاَل نَعَْم َوإِنَّكُْم إِلًا لَِمَن اْلُمَمرَّ
 .(2)["ٕٗ،  ٔٗ]الشعراء : 
 [:ٓٙ-ٙ٘فوائد اآلٌات:]

 بٌان كبر فرعون وصلفه وطؽٌانه. -ٔ

 للسحر آثار وله مدارس ٌتعلم فٌها ورجال ٌحللونه وٌعلمونه. -ٕ
 الحك وإبطال الباطل.مشروعٌة المبارزة والمباراة إلظهار  -ٖ
 مشروعٌة اختٌار المكان والزمان البلئك للمتال والمباراة ونحوهما. -ٗ
 

 
 

 المرآن
ِ َكِذبًا فٌَُْسِحتَكُْم بِعَذَاٍب َولَْد َخاَب َمِن اْفتََرى ) ٌْلَكُْم اَل تَْفتَُروا َعلَى َّللاَّ ({ ٔٙ}لَاَل لَُهْم ُموَسى َو

 [ٔٙ]طه : 

 التفسٌر:
فرعون ٌعظهم: احلروا، ال تختلموا على هللا الكلب، فٌستؤصلكم بعلاب ِمن  لال موسى لسحرة

 عنده وٌُبٌدكم، ولد خسر من اختلك على هللا كلبًا.
ِ َكِلًبا فٌَُْسِحتَكُْم بِعَلَاٍب{ ]طه : لوله تعالى:  ٌْلَكُْم اَل تَْفتَُروا َعلَى َّللاَّ [، ٔٙ}لَاَل لَُهْم ُموَسى َو

رعون ٌعظهم: احلروا، ال تختلموا على هللا الكلب، فٌستؤصلكم بعلاب أي:" لال موسى لسحرة ف
 .(1)ِمن عنده وٌُبٌدكم"

                                                             

 .1ٓ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٓ/ٕتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .ٓٗٗ/ٖفتح المدٌر: (ٗ)
 .ٕٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٗ/ٗالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٖٔٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
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وإنها سحر، }فٌَُْسِحتَكُْم{،  -عز وجل -لمولهم: إن الٌد والعصا لٌستا من هللا لال مماتل:" 
 .(ٔ)فٌهلككم جمٌعا بعلاب"

ه، فٌستؤصلكم بهبلن فٌبٌدكم، ٌمول: ال تختلموا على هللا كلبا، وال تتمّولو لال الطبري:" 
 :(ٕ)ٌمال منه: سحت الدهر، وأسحت مال فبلن: إلا أهلكه، من اإلسحات لول الفرزدق

 َوَعضُّ َزمان ٌا بَن َمْرَواَن لَْم ٌََدْع ... ِمَن الَماِل إال ُمْسَحتا أْو ُمجلَّؾ 
 .(ٖ)وٌُروى: إال مسحت أو مجلؾ"

بِعَلَاٍب{، ٌمول: فٌهلككم"عن ابن عباس، لوله :"}فٌَُْسِحتَكُْم  
(ٗ). 

 .(٘)فٌستؤصلكم بعلاب" لال الحسن:" 
 .(ٙ)فٌستؤصلكم بعلاب فٌهلككم" لال لتادة:" 
 .(2)ٌمول: ٌهلككم بعلاب" لال السدي:" 
ٌهلككم هبلكا لٌس فٌه بمٌَّة، لال: واللي ٌسحت لٌس فٌه بمٌة" لال ابن زٌد:" 

(1). 
، بفتح الٌاء من: سحت ٌَسحت«فٌََْسَحتَكُمْ » ولرئ: 

(5). 
[، أي:" ولد خسر من اختلك على هللا ٔٙ}َولَْد َخاَب َمِن اْفتََرى{ ]طه : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)كلبًا"
 .(ٔٔ)"-عز وجل -ولد خسر }من افترى{، ولال الكلب على هللا لال مماتل:" 
بكلبه للن بحاجته التً طلبها به،  ٌمول: لم ٌظفر من ٌخلك كلبا، وٌمول لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)ورجا إدراكها به"
 

 المرآن
وا النَّْجَوى ) ٌْنَُهْم َوأََسرُّ ( لَالُوا إِْن َهذَاِن لََساِحَراِن ٌُِرٌَداِن أَْن ٌُْخِرَجاُكْم ٕٙ}فَتَنَاَزعُوا أَْمَرهُْم بَ

ٌَْدكُْم ثُمَّ ائْتُوا َصفًّا َولَْد أَ ِٖٙمْن أَْرِضكُْم بِِسْحِرِهَما َوٌَْذَهبَا بَِطِرٌمَتِكُُم اْلُمثْلَى ) ْفلََح ( فَؤَْجِمعُوا َك
 [ ٗٙ - ٕٙ({ ]طه : ٗٙاْلٌَْوَم َمِن اْستَْعلَى )

 التفسٌر:
فتجالب السحرة أمرهم بٌنهم وتحادثوا سًرا، لالوا: إن موسى وهارون ساحران ٌرٌدان أن 
ٌخرجاكم من ببلدكم بسحرهما، وٌلهبا بطرٌمة السحر العظٌمة التً أنتم علٌها، فؤحكموا كٌدكم، 

ؾ بٌنكم، ثم ائتوا صفًا واحًدا، وألموا ما فً أٌدٌكم مرة واحدة  واعزموا علٌه من ؼٌر اختبل
لتَْبَهروا األبصار، وتؽلبوا سحر موسى وأخٌه، ولد ظفر بحاجته الٌوم َمن عبل على صاحبه، 

 فؽلبه ولهره.

                                                             
 .ٖٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 مطلعه التً نمٌضته من للفرزدق البٌت هلا(ٕ)
 * تعزؾ كدت وما بؤعشاش عزفت*  

 ( : ٘ٙ٘ ص الصاوي طبعة دٌوانه انظر). لوله الشاهد بٌت ولبل
 المتعسؾ والوجل المنى هموم...  بنا رمت المإمنٌن أمٌر إلٌن
 .(جلؾ: اللسان) لرواٌة موافمة الطبري عند الشاهد ورواٌة

 .ٕٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٙ/ٔأخرجه ٌحى بن سبلم فً التفسٌر: (٘)
 .ٕٖٙ/51ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٙ/51ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٖٙ/51ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ٌْنَُهْم{ ]طه :  لوله تعالى:  [، أي:" فتجالب السحرة أمرهم ٕٙ}فَتَنَاَزعُوا أَْمَرهُْم بَ
 .(ٔ)بٌنهم"
لٌل : معناه : أنهم تشاجروا فٌما بٌنهم فمائل ٌمول : لٌس هلا بكبلم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)ساحر ، إنما هلا كبلم نبً. ولائل ٌمول : بل هو ساحر. ولٌل ؼٌر للن ، وهللا أعلم"
وا النَّْجَوى{ ]طه :  لوله تعالى:   .(ٖ)[، أي:" وتحادثوا سًرا"ٕٙ}َوأََسرُّ
 .(ٗ)وأسّروا السحرة المناجاة بٌنهم" ٌمول:"لال الطبري:  
 .(٘)أي : تناجوا فٌما بٌنهم" لال ابن كثٌر:" 
وا النَّْجَوى{ ]طه :  لوله تعالى:وفً    [، وجوه من التفسٌر:ٕٙ}َوأََسرُّ

أحدها : أن النجوى التً أسروها أن لالوا : إن كان هلا سحراً فسنؽلبه ، وإن كان السماء كما 
 .(ٙ)، لاله لتادةزعم فله أمره 

ٌْلَكُْم{ اآلٌة . لالوا : ما هلا بمول ساحر ، لاله ابن منبه  .(2)الثانً : أنه لما لال لهم }َو
جمع كّل ساحر حباله وعصٌه، وخرج موسى معه أخوه ٌتكئ على عصاه،  لال وهب:" 

حتى أتى المجمع، وفرعون فً مجلسه، معه أشراؾ أهل مملكته، لد استكؾ له الناس، فمال 
ِ َكِلبًا فٌَُْسِحتَكُْم بِعَلَاٍب َولَْد َخاَب َمِن  ٌْلَكُْم ال تَْفتَُروا َعلَى َّللاَّ موسى للسحرة حٌن جاءهم: }َو

 .(1)تََرى{، فتراّد السحرة بٌنهم، ولال بعضهم لبعض: ما هلا بمول ساحر"افْ 
الثالث : أنه أسروا النجوى دون موسى وهارون بمولهم :}إْن َهلَاِن لََساِحَراِن . . . {اآلٌات، لاله 

 .(5)السدي
 .(ٔٔ)بً، والكل(ٓٔ)الرابع : أنهم أسرواْ النجوى . إن َؼلََبنَا موسى اتبعناه ، لاله ابن عباس

الظاهر أنهم تشاوروا فً السر وتجالبوا أهداب المول، ثم لالوا: إن  لال الزمخشري:" 
هلان لساحران. فكانت نجواهم فً تلفٌك هلا الكبلم وتزوٌره، خوفا من ؼلبتهما. وتثبٌطا للناس 

 .(ٕٔ)عن اتباعهما"
ٌُْخِرَجاُكْم ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحِرِهَما{ ]طه : }لَالُوا إِْن َهلَاِن لََساِحَراِن ٌُِرٌَداِن أَْن  لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)[، أي:" لالوا: إن موسى وهارون ساحران ٌرٌدان أن ٌخرجاكم من ببلدكم بسحرهما"ٖٙ

ٌعنون : موسى  -السحرة لالوا فٌما بٌنهم : تعلمون أن هلا الرجل وأخاه  لال ابن كثٌر:" 
، ٌرٌدان فً هلا الٌوم أن ٌؽلباكم ولومكم  ساحران عالمان خبٌران بصناعة السحر -وهارون 

وٌستولٌا على الناس ، وتتبعهما العامة وٌماتبل فرعون وجنوده ، فٌنتصرا علٌه وٌخرجاكم من 
 .(ٗٔ)أرضكم"

، وهله اللؽة المشهورة ، ولد توسع النحاة فً الجواب عن «إْن َهلٌَِن لََساِحَرانِ »ولرئ: 
 .(٘ٔ)المراءة األولى بما لٌس هلا موضعه

                                                             
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٔٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕ٘ٙ/ٔأخرجه ٌحى بن سبلم فً التفسٌر: (ٙ)
 .2ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٖ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕ/ٖحكاه عنه الزمخشري فً الكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖٖٔ/1ٔانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٕ/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٔٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٖٔٓ/٘انظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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[، أي:" وٌلهبا بطرٌمة السحر العظٌمة ٖٙلوله تعالى:}َوٌَْلَهبَا بَِطِرٌمَتِكُُم اْلُمثْلَى{ ]طه : 
 .(ٔ)التً أنتم علٌها"

ٌمول: وٌؽلبا على ساداتكم وأشرافكم، ٌمال: هو طرٌمة لومه ونظورة  لال الطبري:"
للواحد والجمع، وربما لومه، ونظٌرتهم إلا كان سٌدهم وشرٌفهم والمنظور إلٌه، ٌمال للن 

جمعوا، فمالوا: هإالء طرائك لومهم، ومنه لول هللا تبارن وتعالى: }كُنَّا َطَرائَِك لَِدًدا{ وهإالء 
 .(ٕ)نظائر لومهم"
أي : وٌستبدا بهله الطرٌمة ، وهً السحر ، فننهم كانوا معظَّمٌن بسببها  لال ابن كثٌر:" 

ا ؼلب هلان أهلكاكم وأخرجاكم من األرض ، وتفردا ، لهم أموال وأرزاق علٌها ، ٌمولون : إل
 .(ٖ)بللن ، وتمحضت لهما الرٌاسة بها دونكم "

عن مجاهد لوله: }وٌلهبا بطرٌمتكم المثلى{، لالوا: أولو العمل والشرؾ  
 .(٘)"(ٗ)]واألنساب[
 .(ٙ)و إسرائٌل"عن ابن عباس: لوله "}َوٌَْلَهبَا بَِطِرٌمَتِكُُم اْلُمثَْلى{، ٌمول: أمثلكم وهم بن 
 .(2)عن أبً صالح:"}وٌلهبا بطرٌمتكم المثلى{، لال: بؤشرافكم" 
 .(1)لال ابن زٌد:" ٌلهبا باللي انتم علٌه" 
 .(5)لال السدي:" ٌمول: ٌلهبا بؤشراؾ لومكم" 
لال لتادة:" وطرٌمتهم الُمثلى ٌومئل كانت بنو إسرائٌل، وكانوا أكثر الموم عددا وأمواال  

 .(ٓٔ)عدّو هللا: إنما ٌرٌدان أن ٌلهبا بهم ألنفسهما" وأوالدا، لال
ٌلهبا باللي أنتم علٌه، ٌؽٌر ما أنتم علٌه، ولرأ :}لَُروِنً أَْلتُْل ُموَسى  ولال ابن زٌد:" 

َل ِدٌنَكُْم أَْو أَْن ٌُْظِهَر فًِ األْرِض اْلفََساَد{، لال: هلا لول ه: }َوٌَْلَهَبا َوْلٌَْدعُ َربَّهُ ِإنًِّ أََخاُؾ أَْن ٌُبَّدِ
بَِطِرٌمَتِكُُم اْلُمثْلَى{، ولال: ٌمول طرٌمتكم الٌوم طرٌمة حسنة، فنلا ؼٌرت لهبت هله الطرٌمة"
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)ولال علً بن أبً طالب:" ٌصرفا وجوه الناس إلٌهما" 
ولال مماتل:" ٌمول: ٌؽلبانكم على الرجال واألمثال، جمع :أمثل، وهو الممتاز من  

 .(ٖٔ)ل العمول والشرؾ، فٌتبعون موسى وهارون وٌتركون فرعون"الرجال، من أه
ٌرٌد: األمثل، ٌلهبون « المثلى»الطرٌمة: الرجال األشراؾ ولوله  لال الفراء:" 
 .(ٗٔ)بؤشرافكم"

ٌَْدكُْم ثُمَّ ائْتُوا َصفًّا{ ]طه :  [، أي:" فؤحكموا كٌدكم، واعزموا ٗٙلوله تعالى:}فَؤَْجِمعُوا َك
بلؾ بٌنكم، ثم ائتوا صًفا واحًدا، وألموا ما فً أٌدٌكم مرة واحدة  لتَْبَهروا علٌه من ؼٌر اخت

 .(٘ٔ)األبصار، وتؽلبوا سحر موسى وأخٌه"
 .(ٔ)ٌعنً: سحركم، ٌموله بعضهم لبعض، ]ثم[ تعالوا جمٌعا" لال ٌحٌى:"

                                                             
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٔ/1ٔزٌادة فً الطبري: (ٗ)
 .2ٕٕٗ(:ص2ٖٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٕٗ(:ص2ٖٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٕٕٗ(:ص2ٖ٘ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٖٖ-ٖٖٔ/1ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕٕٗ(:ص2ٖٙٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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 .(ٕ)أي: "فؤحكموا كٌدكم، واعزموا علٌه، ]ثم[ حضروا وجٌئوا صفوفا"لال الطبري: 
أي: اعزموا كلكم على كٌده مجتمعٌن له، وال تختلفوا فٌختل أمركم، }ثم  البؽوي:" لال 

 .(ٖ)ائتوا{ جمٌعا"
أْحكموا أمركم وأعزموا علٌه وال تتنازعوا وارموا عن لوٍس  لال الصابونً:أي:"

 .(ٗ)واحدة، ثم ائتوا إلى المٌدان مصطفٌن لٌكون أهٌب فً صدور الناظرٌن"
أى: أزمعوه واجعلوه مجمعا علٌه، حتى ال تختلفوا وال ٌخلؾ عنه  لال الزمخشري:"

صفا ألنه أهٌب فً صدور الرائٌن. وروى  واحد منكم، كالمسؤلة المجمع علٌها. أمروا بؤن ٌؤتوا
أنهم كانوا سبعٌن ألفا مع كل واحد منهم حبل وعصا ولد ألبلوا إلبالة واحدة. وعن أبى عبٌدة أنه 

، ألن الناس ٌجتمعون فٌه لعٌدهم وصبلتهم مصطفٌن. ووجه صحته (٘)بالمصلى« الصؾ»فسر 
 .(ٙ)أن ٌمع علما لمصلى بعٌنه، فؤمروا بؤن ٌؤتوه. أو ٌراد. ائتوا مصلى من المصلٌات"

ٌْدكُمْ  »ولرئ:  .(2)بوصل األلؾ« فاْجِمعُوا َك
ظفر بحاجته الٌوم َمن  [، أي:" ولدٗٙلوله تعالى:}َولَْد أَْفلََح اْلٌَْوَم َمِن اْستَْعلَى{ ]طه : 

 .(1)عبل على صاحبه، فؽلبه ولهره"
 .(5)ٌمول: لد ظفر بحاجته الٌوم من عبل على صاحبه فمهره" لال الطبري:"

 .(ٓٔ)عن لتادة، لوله: "}ولد أفلح الٌوم من استعلى{، لال: من ؼلب"
جمع فرعون الناس لللن الجمع، ثم أمر السحرة فمال :}ائْتُوا َصفًّا  لال وهب بن منبه:"

 .(ٔٔ)َولَْد أَْفلََح اْلٌَْوَم َمِن اْستَْعلَى{، أي: لد أفلح من أفلج الٌوم على صاحبه"
 

 المرآن
َل َمْن أَْلَمى ) ا أَْن نَكُوَن أَوَّ ًَ َوإِمَّ ا أَْن تُْلِم  [٘ٙ({ ]طه : ٘ٙ}لَالُوا ٌَا ُموَسى إِمَّ

 التفسٌر:
 لال السحرة: ٌا موسى إما أن تلمً عصان أوال وإما أن نبدأ نحن فنلمً ما معنا.

 .(ٕٔ)ما فً أٌدٌنا من الحبال والعصً"لال مماتل:أي:" 
 .(ٖٔ)اختر أن تلمً عصان، أو نلمً نحن عصٌنا" لال الطبري:أي:" 
ٌعنً: إما أن تطرح عصان على األرض وإما أن نكون نحن الملمٌن  لال أبو اللٌث:" 
 .(ٗٔ)لبل"

 .(٘ٔ)معناه: اختر، إما أن تلمً أنت أوال، أو نلمً نحن أوال" لال السمعانً:" 
 .(ٔ)"هله مبارزة من السحرة لموسى ، علٌه السبلم" لال ابن كثٌر:

                                                                                                                                                                               
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 . ]بتصرؾ[ٖٖٗ-ٖٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٕ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .1ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
أي صفوفا وله موضع آخر من لولهم: هل أتٌت الصّؾ الٌوم ٌعنى المصّلى اللي  : "ٖٕ/ٕلال فً المجاز: (٘)

 ."ا استطعت أن آتى الصؾ أمس ٌعنى المصلّىٌصلى فٌه. لال أبو عبٌدة لال أبو العرب الكلٌبى م
 .2ٖ-2ٕ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٖٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٕٗ/2(:ص22ٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٖ٘/ٔبحر العلوم: (ٗٔ)
 .ٖٓٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
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أظهروا من أنفسهم التجلد ظنا بؤن النصرة لهم، وإخبلدا إلى ما كان  لال المشٌري:"
 .(ٕ)السحرة ٌسولون لهم، فخٌروا موسى فى االبتداء بناء على ما توهموا من اإللماء"

تخٌٌرهم إٌاه أدب حسن راعوه معه، كما ٌفعل أهل الصناعات إلا  لال الزمخشري:" 
لجدال، والمتصارعٌن لبل أن ٌتآخلوا للصراع. التموا كالمتناظرٌن، لبل أن ٌتخاوضوا فً ا

ولولهم وإما أن نكون نحن الملمٌن فٌه ما ٌدل على رؼبتهم فً أن ٌلموا لبله من تؤكٌد ضمٌرهم 
 .(ٖ)المتصل بالمنفصل وتعرٌؾ الخبر، أو تعرٌؾ الخبر وإلحام الفصل"

وخفض وهلا التخٌٌر منهم استعمال أدب حسن معه، وتواضع له لال الزمخشري: "
جناح، وتنبٌه على إعطائهم النصفة من أنفسهم، وكؤن هللا عز وعبل ألهمهم للن، وعلم موسى 
صلوات هللا علٌه اختٌار إلمائهم أو ال، مع ما فٌه من ممابلة أدب بؤدب، حتى ٌبرزوا ما معهم من 

بالحك مكاٌد السحر. وٌستنفدوا ألصى طولهم ومجهودهم، فنلا فعلوا: أظهر هللا سلطانه وللؾ 
على الباطل فدمؽه، وسلط المعجزة على السحر فمحمته، وكانت آٌة نٌرة للناظرٌن، وعبرة بٌنة 

 .(ٗ)للمعتبرٌن"
 .(٘)لال وهب:" صؾ خمسة عشر ألؾ ساحر، مع كل ساحر حباله وعصٌه" 
الٌوم اللي أظهر هللا فٌه موسى على السحرة وفرعون هو ٌوم  لال ابن عباس:" 

وا فً صعٌد لال الناس بعضهم لبعض: انطلموا فلنحضر هلا األمر، ونتبع عاشورا، فلما اجتمع
السحرة إن كانوا هم الؽالبٌن ٌعنً بللن موسى وهارون صلى هللا علٌهما وسلم استهزاء بهما، 
لالوا ٌا موسى لمدرتهم بسحرهم: إما أن تلمً وإما أن نكون نحن الملمٌن، لال ألموا، ... فؤلموا 

الوا: بعزة فرعون إنا لنحن الؽالبون، فرأى موسى من سحرهم ما أوجس فً حبالهم وعصٌهم ول
 .(ٙ)نفسه خٌفة، فؤوحى هللا عز وجل إلٌه أن ألك العصا"

 
 المرآن

ٌِْه ِمْن ِسْحِرِهْم أَنََّها تَْسعَى )  [ٙٙ({ ]طه : ٙٙ}لَاَل بَْل أَْلمُوا فَِإذَا ِحبَالُُهْم َوِعِصٌُُّهْم ٌَُخٌَُّل إِلَ
 التفسٌر:

لال لهم موسى: بل ألمُوا أنتم ما معكم أوال، فؤلمَوا حبالهم وعصٌَّهم، فتخٌل موسى ِمن لوة 
 سحرهم أنها حٌات تسعى.

[، أي:" لال لهم موسى: بل ألمُوا أنتم ما معكم ٙٙلوله تعالى:}لَاَل بَْل أَْلمُوا{ ]طه :  
 .(2)أوال"

 .(1)نتم ما معكم لبلً"لال موسى للسحرة: بل ألموا أ لال الطبري:" 
لٌري الناس صنٌعهم  -وهللا أعلم  -"أي : أنتم أوال لبلً. والحكمة فً هلا  لال ابن كثٌر: 

وٌتؤملوه ، فنلا فُرغ من بهرجهم ومحالهم ، جاءهم الحك الواضح الجلً بعد تطلب له واالنتظار 
 .(5)منهم لمجٌئه ، فٌكون أولع فً النفوس. وكلا كان"

ٌعنً: ابتدءوا أنتم باإللماء. فنن لال لائل: إلماإهم كان كفرا وسحرا،  السمعانً:"لال  
فهل ٌجوز أن ٌؤمرهم موسى باإللماء اللي هو سحر وكفر؟ الجواب عنه من وجهٌن: أحدهما: أن 

                                                                                                                                                                               
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .٘ٙٗ/ٕلطائؾ اإلشارات: (ٕ)
 .ٓٗٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٖ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖ٘٘ٔ/٘(:ص11ٕٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
أي : أنتم أوال لٌُرى مالا تصنعون من السحر ،  أٌضا:" ٕٖٓ/٘ولال ابن كثٌر: .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)

 ". ولٌظهر للناس جلٌة أمرهم



ٖٗٓ 
 

هلا أمر بمعنى الخبر، ومعناه: إن كان إلماإكم عندكم حجة فؤلموا، والثانً: أنه أمرهم باإللماء 
 .(ٔ)صد إبطال سحرهم بما ٌلمى من عصاه، وهلا جائز"على ل
ٌِْه ِمْن ِسْحِرِهْم أَنََّها تَْسعَى{ ]طه :   َل [، أي:" ٙٙلوله تعالى:}فَنِلَا ِحبَالُُهْم َوِعِصٌُُّهْم ٌَُخٌَُّل إِ

فؤلمَوا حبالهم وعصٌَّهم، فتخٌل موسى ِمن لوة سحرهم أنها حٌات تسعى"
(ٕ). 

الهم وعصٌهم! وكانوا بضعة وثبلثٌن ألؾ رجل، لٌس منهم رجل فؤلموا حب لال السدي:" 
 .(ٖ)إال معه حبل وعصا"

فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون، ثم أبصار  لال وهب:" 
الناس بعد، ثم ألمى كّل رجل منهم ما فً ٌده من العصً والحبال، فنلا هً حٌات كؤمثال الحبال، 

 .(ٗ)لد مؤلت الوادي ٌركب بعضها بعضا"
ً كان السحرة ثبلث مئة من العرٌش، وثبلث مئة من فٌوم، وٌشكون ف لال ابن جرٌج:" 

ثبلث مئة من اإلسكندرٌة، فمالوا لموسى: إما أن تلمً ما معن لبلنا، وإما أن نلمً ما معنا 
 .(٘)لبلن"
ٌَّل إلٌه من   لال ابن عباس:" ألموا حباال ؼبلًظا طواال وخشبًا طواال لال: فؤلبلت ٌخ

 .(ٙ)سحرهم أنها تسعى"
فرعون سبعٌن ألؾ ساحر، لال الماسم بن أبً بزة: " الماسم بن أبً بّزة، لال: جمع  

فؤلموا سبعٌن ألؾ حبل، وسبعٌن ألؾ عصا، فؤلمى موسى عصاه، فنلا هً ثعبان مبٌن فاؼر به 
ًدا{ عند للن، فما رفعوا رءوسهم حتى رأوا الجنة  ًَ السََّحَرةُ سُجَّ فاه، فابتلع حبالهم وعصٌهم }فَؤُْلِم

َرَن َعلَى َما َجاَءَنا ِمَن اْلبٌََِّناِت{"والنار وثواب أهلهما، فعند للن: }لَالُوا لَْن نُْإثِ 
(2). 

صّؾ خمسة عشر ألؾ ساحر، مع كل ساحر حباله وعصٌه. وخرج  لال ابن إسحاق:" 
موسى معه أخوه ٌتكئ على عصاه حتى أتى الجمَع، وفرعوُن فً مجلسه مع أشراؾ مملكته، ثم 

ا أَ  ًَ َوإِمَّ ا أَْن تُْلِم َل َمْن أَْلمَى لَاَل َبْل أَْلمُوا فَنِلَا ِحبَالُُهْم لالت السحرة: }ٌَا ُموَسى إِمَّ ْن نَكُوَن أَوَّ
ِه ِمْن ِسْحِرِهْم أَنََّها تَْسعَى{ ]طه:  ٌْ ٌَُّل إِلَ [ ، فكان أّول ما اختطفوا بسحرهم ٙٙ-َ٘ٙوِعِصٌُُّهْم ٌَُخ

من العصّى بصَر موسى وبصَر فرعون، ثم أبصاَر الناس بعُد. ثم ألمى كل رجل منهم ما فً ٌده 
والحبال، فنلا هً حٌات كؤمثال الجبال،  لد مؤلت الوادي ٌركُب بعضها بعًضا }فَؤَْوَجَس فًِ 

[ ، ولال: وهللا إن كانت لعصًٌّا فً أٌدٌهم، ولمد عادت حٌات! وما 2ٙنَْفِسِه ِخٌفَةً ُموَسى{، ]طه: 
 .(1)تعدو عصاَي هله! أو كما حّدث نفسه"

ٌَّلُ :»ولرأ الحسن    .(5)بالتاء، بمعنى: تخٌل حبالهم وعصٌهم بؤنها تسعى« تَُخ
 [:ٙٙ-ٔٙفوائد اآلٌات:]

 حرمة الكلب على هللا تعالى، وإنه لنب عظٌم ٌسبب دمار الكالب وخسرانه.  -ٔ
من مكر اإلنسان وخداعه أن ٌحول المضٌة الدٌنٌة البحتة إلى سٌاسة خوفاً من التؤثٌر  -ٕ

 على النفوس فتإمن وتهتدي إلى الحك.
وفً اآلٌة دلٌمة أخرى وهً أن الموم  لال الرازي:"ومن الفوائد مراعاة حسن األدب،  -ٖ

راعوا حسن األدب حٌث لدموا موسى علٌه السبلم فً اللكر، ولال أهل التصوؾ إنهم 
 .(ٔ)لما راعوا هلا األدب ال جرم رزلهم هللا تعالى اإلٌمان ببركة رعاٌة هلا األدب"

                                                             
 .ٖٔٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕ-2ٕ/ٕٔ(:ص5ٖ1ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٕ/ٖٔ(:ص5ٖ5ٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٕ/ٖٔ(:ص5ٗٔٗٔ، وانظر: المصدر نفسه)ٖٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٕ/ٖٔ(:ص5ٗٓٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
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حمٌمة بحٌث ٌرون الشًء على خبلؾ ما هو علٌه إل  تؤثٌر السحر على أعٌن الناس -ٗ
 العصً والحبال استحالت فً أعٌن الناس إلى حٌات وثعابٌن.

 -أنها لالت:"سُحر رسول هللا  -رضً هللا عنها  -ولد ثبت من حدٌث عائشة 
 .(ٕ)حتى أنه لٌخٌل إلٌه أنه فعل الشًء وما فعله" -ملسو هيلع هللا ىلص 
ى وهارون تجلت فً تصرفات موسى إل اإللن لهم باإللماء أوال من معٌة هللا تعالى لموس -٘

الحكمة وللن أن اللي ٌبمى فً نفوس المتفرجٌن والنظارة هو المشهد األخٌر والكلمة 
 األخٌرة التً تمال السٌما فً مولؾ كهلا.

 
نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفائزٌن بجناته، وصلى هللا على 

 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

وٌلٌه الجزء الرابع والعشرون بإذن هللا،  ،انتهى الجزء الثالث والعشرون من التفسٌر
 .«طه»( من سورة 2ٙوبداٌته تفسٌر اآلٌة )

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/:ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 فً مسلم وأخرجه ،(2ٖٙ٘) برلم السحر باب الطب كتاب فً صحٌحه فً البخاري أخرجه علٌه متفك(ٕ)

 .(15ٕٔ) برلم السحر باب السبلم كتاب فً صحٌحه


